
Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

Факультет фі зико -математичний  

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

 

 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Предметна спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

Форми навчання: денна, заочна 

Ліцензійний обсяг: 50 (бакалавр), 25 (магістр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2019рік 



ЗМІСТ 

1. Фізико-математичний факультет 

1.1. Історія створення фізико-математичного факультету та загальна 

інформація про факультет. 

1.2. Структура та організація факультету 

1.3. Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті 

1.4. Умови для навчання 

2. Кафедра інформатики 

2.1.  Історія створення кафедри та загальна інформація про кафедру 

2.2. Освітні здобутки кафедри 

2.3. Наукові напрями діяльності кафедри 

2.4. Структура та організація кафедри 

2.5. Організація навчального процесу 

2.6. Науково-дослідна робота й інноваційна діяльність студентів 

2.7. Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, які 

використовуються на кафедрі 

2.8. Позааудиторна робота 

2.9. Впровадження новітніх технологій 

2.10. Перспективи діяльності кафедри 

3. Загальний опис спеціальності «Інформатика» 

4. Підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» 

4.1. Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра 

4.2. Анотація навчальних курсів 

4.3. Навчально-методичне забезпечення 

4.4. Інформаційне забезпечення 

5. Підготовка студентів за освітнім рівнем «магістр» 

5.1. Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра 

5.2. Анотація навчальних курсів 

5.3. Навчально-методичне забезпечення 

5.4. Інформаційне забезпечення 



1. Фізико-математичний факультет 

1.1. Історія створення фізико-математичного факультету та 

загальна інформація про факультет 

Фізико-математичний факультет заснований 1940 р. у тодішньому 

Кременецькому учительському інституті і назву свою зберіг аж до сьогодні. 

Тоді на факультеті існувала єдина кафедра фізики і математики, яку 

очолював доцент Кікець Ю. О. У 1950 р. після реорганізації Кременецького 

учительського інституту в педагогічний були створені дві кафедри: вищої 

математики, якою далі керував доц. Кікець Ю. О. (до 1968 р.), і фізики, якою 

керував Захар’їн Г. П. (до 1969 p.). Першим деканом факультету був 

Чижов Д. П. (1940–1946 pp.), а потім замінив його Носов С. В. (1946–1950 

pp.). Згодом деканами факультету працювали: Подшевкін Ю. В. (1950–1954 

pp.), Дручок В. П. (1954–1975 pp.), Ломакович A. M. (1975–1977 pp.), 

Фіцула М. М. (1977–1979 pp.), Янченко Г. М. (1979 р.), Слєдзінський І. Ф. 

(1979–1980 pp.), Галан Д. М. (1980–1983 pp.), Кравець В. П. (1983–1985 pp.), 

Габрусєв В. Г. (1985–1990 pp.), Хома Г. П. (1990–1995 pp.). З 1995 року і до 

сьогодні незмінним деканом факультету є Громяк Мирон Іванович. 

Фізико-математичний факультет Кременецького педагогічного 

інституту відзначався належною навчально-матеріальною базою, а особливо 

науковою, частково успадкованою від Кременецького ліцею. Це дозволяло 

ще тоді на високому рівні проводити як навчальну, так і науково-дослідну 

роботу викладачів і студентів.  

Підготовка студентів здійснювалася за двома спеціальностями: 

«Математика і фізика» та «Фізика і математика» (денна форма навчання) і 

«Математика» (заочна форма навчання). Перші набори на факультет 

становили 50 осіб, а з 1950 р. — 100 осіб.  

Кількісному та якісному зростанню факультету сприяло його 

перебазування в 1969 р. у складі інституту в місто Тернопіль. Поряд із 

традиційними спеціальностями «Математика і фізика», «Фізика і 

математика», «Математика», завдяки впровадженню у шкільну програму 



нового навчального предмета «Інформатика» з 1985 р. на факультеті 

здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Математика і 

інформатика».  

У зв’язку з відкриттям на факультеті в 1989 р. педагогічного ліцею 

фізико-математичного профілю, з 1991 р. проводилася підготовка фахівців за 

спеціальністю «Математика, фізика та основи інформатики». Згодом, у 1992 

p., відкрилася ще одна спеціальність «Фізика та основи інформатики». 

За період свого існування на факультеті підготовлено понад 15 тисяч 

висококваліфікованих учителів математики, фізики й інформатики, серед 

яких чимало високопосадовців у різних сферах діяльності, фахівців у галузі 

освіти. Понад 200 випускників факультету захистили дисертаційні роботи і 

стали кандидатами чи докторами наук, доцентами та професорами, а сьогодні 

є викладачами факультету й університету, серед яких — дійсний член АПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, ректор університету (1990–

2017 р.р.) Кравець В.П. 

Гордістю факультету є його випускники, які після закінчення 

аспірантури захистили дисертації, отримали наукові звання і залишилися 

працювати в науково-дослідних установах НАН України. Серед них 

Шанський Л. Й. (Інститут фізики НАН України, лауреат Державної премії), 

Жуковський О. М. (Інститут математики НАН України), Тивончук В. І. 

(Інститут математики НАН України), Буран І. М. (Інститут теоретичної 

фізики НАН України), Сукенник А. А. (Інститут кібернетики НАН України).  

Фізико-математичний факультет сьогодні — це 3 випускові кафедри: 

фізики та методики її навчання (завідувач кафедри доцент Мохун Сергій 

Володимирович), математики та методики її навчання (завідувач кафедри 

доцент Чорний Віктор Зіновійович), інформатики та методики її навчання 

(завідувач кафедри доцент Балик Надія Романівна), на яких працюють 35 

викладачів, серед них: 4 доктори наук, професори, 26 кандидатів наук, 

доцентів, 5 асистентів, 9 інженерів та лаборантів. 



1.2. Структура та організація факультету 

Декан факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент Громяк 

Мирон Іванович; 

Заступник декана – кандидат педагогічних наук, доцент Федчишин 

Ольга Михайлівна; 

До складу факультету входять три випускові кафедри (фізики та 

методики її навчання, математики та методики її навчання, інформатики та 

методики її навчання). 

Науково-методична робота факультету здійснюється за такими 

напрямками: 

− проведення методичних семінарів кафедр і факультету з питань 

впровадження нових технологій викладання, внесення змін у навчальні плани 

і програми з метою їх вдосконалення, створення нових інструктивно-

методичних матеріалів до проведення лабораторних занять, затвердження 

тематики курсових і магістерських робіт; 

− залучення викладачів кафедр до науково-методичної роботи шкіл 

міста та області, а саме, — викладачами кафедр разом із працівниками 

лабораторій фізики, математики й інформатики ОКІПО та студентами 

факультету проводилися науково-методичні семінари з питань тестових 

технологій, комп’ютерної підтримки при вивченні шкільних курсів цих 

дисциплін. 

Викладачі факультету — постійні голови та члени журі обласних 

предметних олімпіад, захистів науково-дослідних робіт членів МАН України, 

конкурсів «Учитель року», учнівської молоді «Цифрові ерудити» та проєкту 

«Громада і місто». 

Навчально-методична робота на факультеті поєднується з активною 

науково-дослідною. Результатом цього є збільшення кількості наукових 

публікацій як працівників, так і студентів (за останні роки у виданнях 

«Студентський вісник» та «Магістр» близько 50% випускників опублікували 

результати своїх наукових досліджень). На факультеті щорічно проводяться 



Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» 

й «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук 

у контексті вимог Нової української школи». 

Студенти факультету неодноразово були призерами Всеукраїнських 

олімпіад з математики й інформатики. Факультет обраний Міністерством 

освіти і науки України як базовий для проведення ¼ «Міжнародної олімпіади 

з програмування ACM ICPC». 

Науково-дослідна робота (НДР) факультету є невід’ємною складовою 

наукової діяльності університету. Вона залежить від кадрового потенціалу і 

спрямована на: 

− інтеграцію навчального процесу та науково-дослідної роботи 

студентів, удосконалення викладання професійних і практичних дисциплін з 

використанням дослідницько-пошукового компоненту самостійної роботи 

студентів; 

дослідження актуальних проблем підготовки вчителів фізики, 

математики й інформатики відповідно до вимог, визначених Міністерством 

освіти і науки України. 

Пріоритетними напрямами реалізації міжнародної наукової співпраці є 

підвищення ролі та зацікавленості професорсько-викладацького складу 

кафедр при виборі напрямів і реалізації проєктів у рамках міжнародної 

співпраці; обмін інформацією педагогічного спрямування та науково-

технічними розробками; участь у міжнародних конференціях, міжнародних 

стажуваннях; фундаментальні дослідження і прикладні розробки; 

підвищення ролі та питомої ваги інноваційних досліджень з метою виведення 

української системи вищої освіти на якісно новий рівень функціонування. 

1.3. Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті 

І рівень вищої освіти «БАКАЛАВР» 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 



122 Компютерні науки (Інженерія ігрових проектів) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 

ІІ рівень вищої освіти «Магістр» 

014 Середня освіта (Інформатика) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика). 

1.4. Умови для навчання 

На факультеті створено всі умови для отримання якісної освіти та 

відпочинку. Студенти мають можливість користуватись бібліотекою, 

читальними залами, працювати в комп‘ютерних класах, користуватись 

Інтернетом. 

Факультет має належну матеріальну базу: обладнаний сучасними 

технічними засобами, має 6 комп‘ютерних класів, мультимедійне 

обладнання, інтерактивні дошки. 

Викладачі кафедр факультету та студенти беруть активну участь у 

регіональних, всеукраїнських та закордонних конференціях, форумах, 

семінарах. Проводяться наукові студентські конференції, семінари, круглі 

столи, читання. 

Члени кафедр систематично підвищують свій фаховий рівень через 

систему стажування і практик в інших навчальних закладах України та 

зарубіжжя. 

2. КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

2.1 Історія створення кафедри інформатики та методики її 

навчання і загальна інформація про кафедру 

Кафедру інформатики та методики її навчання було засновано у 1988 р. 

рішенням Вченої ради Тернопільського державного педагогічного інституту 

на базі фізико-математичного факультету з метою поглибленої підготовки 

студентів у галузі сучасних комп’ютерних технологій та методів 



математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки. Очолив 

кафедру кандидат педагогічних наук, професор 

Ігор Федорович Слєдзінський. У різні роки кафедру очолювали: канд. фіз.-

мат. наук, доцент С. В. Мартинюк (2000-2002 рр.), канд. пед. наук, доцент 

П. М. Маланюк (2002–2009 рр.). З вересня 2009 р. кафедру очолює 

канд. пед. наук, доцент Балик Надія Романівна. За роки існування кафедри 

відбулося її становлення як творчого, ініціативного, висококваліфікованого, 

досвідченого колективу. 

Кафедра інформатики та методики її навчання є потужним навчально-

науковим структурним підрозділом фізико-математичного факультету та 

випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014.09 Середня 

освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) 

для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх 

рівнів. 

Студентська молодь залучається до творчої роботи – конкурс 

авторських студентських програмних розробок щороку проводиться 

кафедрою. 

Кафедра інформатики активно включається в проведення загально-

факультетських і університетських заходів, таких як конкурс студентських 

наукових робіт,  

Високий науково-методичний потенціал кафедри реалізується також в  

організації та проведенні креативних заходів – турніру школярів з 

інформатики, шкільних олімпіад з інформатики, студентських олімпіад з 

інформатики. Щороку представники кафедри запрошуються до участі в 

роботі журі конкурсів різного рівня, які проводяться серед учителів і учнів.  

Кафедра інформатики проводила 4 міжнародних олімпіади, організація 

і проведення яких отримали схвалення всіх учасників і високу оцінку 

МОН України. Успіхи студентів фізико-математичного факультету в 

республіканських студентських олімпіадах з інформатики роблять честь 

кафедрі і сприяють підвищенню її престижності. 



Суттєву роль у формуванні інтелектуального обличчя кафедри 

відіграють творчі зв‘язки з навчально-виховними та науково-дослідними 

установами фізико-математичного факультету (кафедрами фізики та 

методики її навчання, математики та методики її навчання), університету 

(кафедрами інших факультетів), школами, ліцеями та гімназіями, науковими 

установами і ВНЗ м. Тернополя та інших міст України і з організаціями 

та установами зарубіжжя. Вагомий внесок у налагодження зовнішніх 

зв‘язків зробили представники кафедри доценти Н.Р.Балик,  Г.П.Шмигер, 

О.В.Барна, Г.Р.Генсерук, С.В.Мартинюк. 

Колектив кафедри долучається до міжнародних програм у галузі освіти 

і є активним учасником програм «Intel® Навчання для майбутнього», 

«Партнерство у навчанні». Керівником заходів на факультеті в рамках 

перелічених програм є завідувач кафедри, доцент Н.Р.Балик. 

Викладачі кафедри приділяють багато уваги власному професійному 

зростанню: навчаються на спеціалізованих Інтернет-курсах і залучають до 

навчання студентів, проходять стажування в різних освітніх і наукових 

закладах України і зарубіжжя, приймають участь у майстер-класах тощо. 

Навчальна робота в університеті невіддільна від виховної, і викладачі 

кафедри приймають безпосередню участь у вихованні студентів як куратори, 

організатори виховних заходів на факультеті, учасники 

загальноуніверситетських заходів. 

2.2 Освітні здобутки кафедри 

За роки існування кафедри здійснено 5 випусків бакалаврів 

спеціальності «Прикладна математика», 9 – бакалаврів спеціальності 

«Інформатика», 5 випусків спеціалістів і 7 – магістрів спеціальності 

«Інформатика». Працівниками кафедри підготовлено і видано понад 90 

підручників і навчальних посібників, опубліковано більше 520 наукових 

публікацій. За останні роки на кафедрі захищено 2 кандидатські та 1 

докторська дисертації. 



У процесі навчання особлива увага акцентується на отриманні 

випускниками таких актуальних фундаментальних знань і компетентностей у 

галузі інформатики як прикладне програмування, комп’ютерне моделювання, 

робототехніка, 3D-технології, сучасні цифрові технології в освіті, 

методологія наукових досліджень тощо. 

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих комп’ютерних класах 

і лабораторіях, оснащених мультимедійними комплексами, сучасним 

мережевим обладнанням і мікропроцесорними системами (Arduino, 

RaspberryPi, Micro: bit), 3D-принтером і 3D-сканером, LEGO-

конструкторами, робототехнікою.  

Кафедра плідно співпрацює з багатьма закордонними університетами: 

Ченстоховським політехнічним університетом (Польща), Опольським 

Політехнічним Університетом (Польща), Академією Технічно-

гуманістичною (Бєльско-Бяла, Польща), Жешувським університетом 

(Польща), Остравським університетом (Чехія), Університетом Агдера 

(Норвегія).  

Міжнародна співпраця дозволяє кафедрі брати участь у спільних 

європейських проєктах із наданням грантів, зокрема «Development of 

students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling» 

(Eurasia, CPEA-ST-2019/10067, Україна-Норвегія), «Education Strategies adult 

Education» (Escaiade project), EU Code Week «Ніч коду» (Meet and code, Youth 

Center Development Bridge), «Популяризація STEM-професій» (Британська 

рада в Україні).  

Науково-педагогічні працівники кафедри щорічно організовують та 

проводять заходи міжнародного рівня: міжнародну науково-практичну 

інтернет-конференцію «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», 1/4 фіналу міжнародної 

олімпіади з програмування АСМ-ІСРС у Південно-Західному регіоні.  

Викладачі кафедри реалізовують численні регіональні проєкти разом із 

Тернопільською обласною державною адміністрацією, управлінням освіти і 



науки ТОДА, управлінням освіти і науки м. Тернополя («Друге життя замків 

Тернопілля», «Запровадження STEM-освіти у ЗЗСО Тернопільської області», 

«Освітня інноватика», «Популяризація ідей Хартії вільної людини», 

«Конкурс соціально-інноваційних магістерських проєктів»).  

2.3 Наукові напрями діяльності кафедри 

Науковці кафедри займаються розробкою й упровадженням методичної 

системи навчання інформатики на ідеях компетентнісного навчання; 

науково-практичною підтримкою формування цифрових компетентностей у 

розрізі навчання упродовж життя; науковим обґрунтуванням теоретичних і 

практичних аспектів інноваційних технологій навчання інформатики (oрen 

learning, flipped classroom, CLIL, remote learning, cooperative learning, mobile 

learning, enquiry and project based learning, STEAM, game study); розробкою 

гібридної моделі хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету; 

вивченням і практичним впровадженням 3D-технологій, технології 

віртуальної та доповненої реальності. 

На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії: науково-

дослідний STEM-центр; науково-дослідна лабораторія з питань застосування 

технологій хмарних обчислень в освіті; міжнародна науково-дослідна 

лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»; 

міжнародна лабораторія з питань застосування мережних академій Cisco; 

міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика». 

2.4 Структура та організація кафедри 

Кафедра укомплектована висококваліфікованими кадрами викладачів. 

16 викладачів працюють на постійній основі, базова освіта яких співпадає з 

профілем дисциплін, які викладаються. Серед викладачів: 1 доктор наук, 

12 кандидатів наук, доцентів. Наявність кваліфікованих викладацьких 

кадрів дозволяє кафедрі забезпечувати належний рівень навчально-

виховного процесу. Основними формами підготовки науково-педагогічних 

кадрів і підвищення їх кваліфікації є аспірантура і докторантура, стажування. 



Викладачі: 

Балик Надія Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри; 

Барна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Василенко Ярослав Пилиповис – викладач кафедри; 

Вельгач Андрій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, 

викладач; 

Габрусєв Валерій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Генсерук Галина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Грод Інна Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Карабін Оксана Йосифівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Лещук Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Маланюк Надія Богданівна – викладач кафедри; 

Мартинюк Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних 

наук, доцент; 

Олексюк Василь Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

Романишина Оксана Ярославівна – доктор педагогічних наук, доцент; 

Скасків Ганна Михайлівна – Викладач кафедри; 

Струк Оксана Олегівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Шмигер Галина Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент. 

Інженерно-лаборантський персонал: 

Мандзюк Віктор Іванович – завідувач лабораторії; 

Басіста Оксана Василівна – інженер; 

Іваницький Роман Іванович – інженер; 

Талюш Галина Володимирівна – інженер; 

Полюга Галина Юріївна – інженер. 

2.5 Організація навчального процесу 

Належний навчально-методичний рівень підготовки фахівців 

забезпечується перш за все висококваліфікованим складом кафедри. 



Організуючи навчальний процес, викладачі кафедри орієнтуються на 

формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в інформаційному 

середовищі. 

Зміст підготовки фахівців з інформатики визначається освітньо- 

професійними програмами та навчальними планами. З кожної дисципліни 

розроблені науково-методичні комплекси, які визначають вимоги і зміст 

підготовки фахівців з того чи іншого курсу. Ці комплекси складаються з 

навчальних і робочих програм конкретних курсів, планів семінарських занять 

і рекомендованої наукової та методичної літератури до них, переліку питань 

до іспитів і заліків, списку наукової літератури до курсу, 

екзаменаційних білетів, тематики курсових і магістерських робіт (якщо такі 

передбачені індивідуальним планом викладача), контрольних завдань, тестів, 

тем, що виносяться на самостійне опрацювання студента, друкованих текстів 

лекцій. 

Підготовка студентів до професійної діяльності здійснюється 

кафедрою інформатики за чотирма напрямами. 

1. Вирівнювання початкової загальноосвітньої підготовки з основ 

інформатики 

Набір студентів в університет на спеціальність "Інформатика" 

відбувається без урахування підготовки абітурієнтів з інформатики. 

Враховуючи суттєві відмінності в умовах навчання інформатики в різних 

загальноосвітніх навчальних закладах, кафедра приділяє увагу вирівнюванню 

початкової підготовки студентів перших курсів і водночас поглибленню й 

систематизації їх знань з основ інформатики. З цією метою студентам 

першого курсу викладають дисципліни: 

«Архітектура комп’ютерів та конфігурування КС», «Основи 

інформатики», а також розділ «Програмування на мові Python» курсу 

«Основи інформатики», «Операційні системи», «Програмне забезпечення 

КС», «Комп’ютерні мережі та Інтернет»,  



2. Професійна підготовка з інформатики 

Професійна підготовка з інформатики складається з циклу 

навчальних курсів, спрямованих на поглиблене оволодіння: 

• мовами програмування; 

• інформаційними і телекомунікаційними технологіями та їх 

застосуваннями: 

 інформаційні системи; 

 комп‘ютерні мережі, Інтернет і мультимедіа технології; 

 комп‘ютерне моделювання; 

 штучний інтелект; 

 ІКТ в освіті і науці; 

• методикою навчання інформатики: 

 методика навчання інформатики у ЗНЗ; 

 методика навчання інформатики у ВПНЗ; 

 електронна педагогіка; 

 історія інформатики; 

 охорона здоров‘я (здоров‘язберігаючі технології 

навчання інформатики). 

Невід‘ємною і важливою складовою професійної підготовки є 

практики з інформатики: 

• тижневі комп’ютерні практики для бакалаврів з інформатики, які 

спрямовані на набуття студентами вмінь і досвіду: 

 комп’ютерна практика на 1-му курсі (робота з хмарними 

сервісами Google Apps, порівняння з можливостями хмарного сервісу Office 

365; робота з функціоналом програми Windows Movie Maker (Кіностудія); 

сервіси операційної системи з можливостями комп’ютерних мереж, аналіз 

архітектури комп’ютерів); 

 комп’ютерна практика на 2-му курсі (розробка педагогічних 

програмних засобів в системі програмування Python); 

 комп’ютерна практика на 3-му курсі (Web-програмування: 

http://lib.iitta.gov.ua/10252/1/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%20-%20Office365-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/10252/1/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%20-%20Office365-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf


проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-

додатків; 

 комп’ютерна практика на 4-му курсі з методика навчання 

інформатики, в завдання якої входить розробка тестів і здійснення 

автоматизованого оцінювання навчальних досягнень та проведення 

педагогічного експерименту і статистичної обробки його результатів з 

використання автоматизованих систем; 

• педагогічні практики студентів в школі; 

• проектно-технологічна практика – магістрів з інформатики. 

3. Спеціалізована підготовка з інформатики. 

У професійній підготовці студентів з інформатики враховується 

ознайомлення студентів із фондом педагогічних програмних засобів зі 

спеціалізації, у підборі практичних завдань, розробці тем курсових і 

магістерських робіт тощо. Кафедра також щороку пропонує курси за вибором 

студентів з провідних проблем викладання інформатики і застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Тематика курсових і магістерських робіт з інформатики, а також 

тематика спецкурсів щороку повністю оновлюється. 

4. Поглиблена професійна підготовка з інформатики. 

Для поглиблення професійної підготовки студентів з інформатики з 

урахуванням профілізації загальної освіти, а також завдань сучасного 

вчителя щодо залучення учнів до участі в олімпіадах, в науковій роботі 

МАН, за курсами кафедри розроблено тематику індивідуальних науково- 

дослідних завдань для студентів, організовано публічний захист і 

обговорення виконаних студентами завдань. Крім того, студенти 

залучаються до індивідуальної роботи з викладачами, до підготовки 

конкурсних наукових робіт і публікацій, до участі у студентських наукових 

конференціях і олімпіадах. 

Кафедра щороку організує і проводить на рівні університету 

конкурс студентських програмних розробок.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


На кафедрі організовано додаткові заняття із студентами, які 

виявили здібності і бажання до поглибленого навчання з  інформатики. У 

ході таких занять здійснюється підготовка команди для участі у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики, а також у 

міжвузівських олімпіадах студентів. 

2.6 Науково-дослідна робота й інноваційна діяльність студентів 

Обдаровані студенти активно залучаються до роботи у науково-

дослідних підрозділах кафедри, 6 наукових гуртках, вітчизняних і 

міжнародних проектах (грантах), міжнародного обміну досвідом. Академічна 

мобільність студентів спеціальності «Інформатика» реалізується через їхню 

участь у програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів з 

університетами Польщі та Норвегії. 

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються у 

наукових фахових виданнях України, міжнародних рецензованих виданнях, 

зокрема й тих, що індексуються у Scopus, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних конференціях, воркшопах, наукових пікніках. 

Дослідницька робота магістрантів дає змогу отримувати наукові 

результати, що використовуються для виконання магістерських робіт 

прикладного спрямування. 

Уже стало традицією щорічне проведення студентських олімпіад з 

програмування, хакатонів, стартапів, конкурсів на кращу наукову роботу 

серед студентської молоді фізико-математичного факультету. Ці заходи є 

майданчиком для проби сил. Вони відкривають шлях молодим особистостям 

для розвитку успішної професійної кар’єри. 

2.7 Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, які 

використовуються на кафедрі 

Основними видами контрольних заходів в університеті є: 

• вхідний (попередній) контроль; 



• поточний (тематичний) контроль; 

• модульний контроль; 

• підсумковий (семестровий контроль, підсумкова атестація). 

Вхідний (попередній) контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти 

проводиться з метою діагностики готовності їх до сприйняття нової 

дисципліни або її нового розділу у перші години навчальних занять, 

відведених на її вивчення. 

Поточний (тематичний) контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти проводиться протягом семестру на всіх видах навчальних 

занять з метою оперативного отримання об‘єктивних даних про рівень знань, 

умінь та практичних навичок з навчальної дисципліни. 

Модульний контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

проводиться після вивчення логічно завершеної частини навчального 

матеріалу з метою стимулювання студентів до постійної самостійної 

навчальної роботи та зменшення контрольних заходів у період заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Підсумковий контроль (атестація) є семестровим контролем і 

проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної 

навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

навчальною програмою дисципліни і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком освітнього процесу. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, яка передбачає 

оцінювання засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі як 

поточного (тематичного) і модульного контролю результатів виконання ними 

певних видів робіт (на практичних, семінарських і лабораторних заняттях), 

так і результатів виконання індивідуальних завдань. Семестровий екзамен – 

це основна форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами вищої 

освіти теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок з окремої 

навчальної дисципліни. 

Державна атестація студентів здійснюється після закінчення навчання 



за певним освітнім ступенем державною екзаменаційною комісією, яка 

створюється щорічно як єдина для денної та заочної форм навчання для 

кожної спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр» та діє 

протягом одного календарного року. 

Основними критеріями оцінювання знань є: 

• глибина – кількість усвідомлених студентом істотних зв‘язків і 

відношень у знаннях; 

• повнота - кількість усіх елементів знання про вивчений об‘єкт; 

• міцність – збереження в пам‘яті вивченого матеріалу, 

безпомилковість його відтворення; 

• оперативність – уміння студента використовувати знання у 

стандартних однотипних умовах; 

• якість – критерій, що охоплює повноту, міцність, глибину, 

оперативність знань тощо; 

• гнучкість – уміння студента використовувати знання у змінних, 

варіативних умовах; 

• систематичність – засвоєння навчального матеріалу в його 

логічній послідовності та наступності. 

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 
Бали за 
національною 
шкалою 

Бали за 
100-
бальною 
шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Теоретичні знання Уміння 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90-100 

Студент розуміє зміст, походження 
теоретичних знань з дисципліни, 
висловлюючи особисту позицію щодо 
них. Вільно висловлює власні думки, 
може дискутувати з того чи іншого 
питання. Визначає програму 
особистої пізнавальної діяльності та 
вказує основні засоби її реалізації. 
Володіє теоретичними методами 
наукового пізнання та мислення: 
історичний та логічний, сходження 
від абстрактного до конкретного, 
моделювання, аксіоматичний, 
структурно-системний. Засвоєні 
студентом знання та його мислення 
вирізняються системністю. До складу 
виконуваної студентом діяльності 
входить проектувальний і 
прогностичний компоненти. 

Студент володіє 
узагальненими способами 
дій під час розв'язування 
навчальних і навчально- 
теоретичних задач. Уміє 
самостійно застосовувати 
розвивально-задачний 
метод навчання 
інформатики, розв'язувати 
основні типи навчально- 
теоретичних задач з 
інформатики. Згідно з 
принципом розвивальної 
наступності планує 
систему задач; проектує 
власну навчальну 
діяльність і прогнозує її 
результат. 

 
 
 
 
 
 

добре 

 
 
 
 
 
 

75-89 

Студент усвідомлено володіє 
теоретичним матеріалом, знає його 
походження та область (межі) 
застосування на практиці. Під час 
розв'язування проблемних задачних 
ситуацій конструює необхідний 
теоретико-понятійний апарат, 
допускаючи при цьому незначні 
помилки логічного й понятійного 
змісту. Аргументовано відповідає на 
поставлені запитання і намагається 
відстояти свою точку зору. 

Студент уміє розв'язувати 
типові задачі (володіє 
визначеними способами 
дій). Конструює способи 
розв'язування нового 
типу задач (задач вищого 
рівня узагальнення). 
Будує різного виду 
моделі. У процесі 
реалізації побудованих 
моделей (сходження від 
абстрактного до 
конкретного) допускає 
незначні  помилки. Уміє 
узагальнювати та 
систематизувати 
навчальний матеріал, 
планувати власну 
пізнавальну діяльність 



 
 
 
 
 

задовільно 

 
 
 
 
 

60-74 

Студент формулює означення 
теоретичних понять, самостійно виділяє 
їх змістові (істотні) характеристики, 
однак не може обгрунтувати їх 
походження. За незначної допомоги  
викладача (одногрупників) свідомо 
відтворює теоретичний матеріал, 
наводить власні приклади його 
застосування, допускаючи при цьому 
незначні неточності. 

Відповідь студента 
характеризується застосуванням деяких 
змістово-теоретичних дій (аналіз, 
абстрагування). 

Студент уміє розв'язувати 
типові задачі в рамках 
визначеного (наперед 
заданого) способу дій. 
Самостійно виконує дії 
(операції) та контролює 
правильність їх 
виконання. Уміє виділяти 
основні етапи процесу 
розв'язування типових 
задач (виконання способу 
дій). 

 
 
 
 
 
 

незадовіль но 

 
 
 
 
 
 

35-59 

Під час формулювання теоретичних 
понять студент робить суттєві 
помилки, не може обгрунтувати їх 
походження. Водночас 
наводить приклади їх застосування. 
На питання теоретичного 
 змісту 
відповідає однослівно («так» чи «ні»). 
Намагається відтворити незначну 
частину матеріалу в тому вигляді і в 
тій послідовності, у якій її було 
розглянуто на лекції або консультації. 

За умови постійного 
контролю й допомоги з 
боку викладача 
(одногрупників) студент 
виконує визначений 
спосіб дій. Водночас 
близько половини 
визначених дій (операцій) 
уміє виконувати 
самостійно. 

 
незадовільно 

 
1-34 

Студент наводить приклади теоретичних 
понять (розпізнає), без їх 
формулювання. Не може обґрунтувати 
походження понять,виділити істотні 
(змістові) характеристики. Відповідає на 
конкретні запитання порівняльного 
змісту однослівно («так» чи «ні»). 

Під час виконання 
визначеного способу дій 
студент постійної 
консультації та контролю 
з боку викладача 
(одногрупників). Лише з 
допомогою одногрупників 
та викладача виконує 
визначені дії (операції). 

2.8 Позааудиторна робота 

Кафедра інформатики здійснює роботу зі студентською молоддю в 

рамках системи позааудиторних заходів, спрямованих на: 

• виявлення обдарованих студентів; 

• поглиблення фундаментальної підготовки студентів, значимої 

для набуття знань і вмінь з інформатики; 

• поглиблення предметної інформатичної підготовки студентів; 

• розвиток творчих здібностей студентів у галузі інформатики, 



• залучення до виконання спеціальних завдань, що потребують 

вияву високого рівня знань з інформатики. 

Студенти, які мають схильність до наукової роботи, виявляються 

шляхом спостереження викладачів за їх активністю та успіхами у навчанні 

інформатичних дисциплін, вони є виконавцями найбільш змістовних 

індивідуально-дослідних робіт з дисциплін кафедри. 

Спеціальними заходами, спрямованими на виявлення обдарованих 

студентів, є: 

• щорічний «Тиждень інформатики», впродовж якого відбуваються 

різнопланові конкурси, брейн-ринги знавців інформатики, студентські 

конференції з актуальних питань інформатики, круглі столи, де 

обговорюються новації в інформаційних технологіях  тощо; 

• щорічний конкурс авторських програмних розробок, у якому 

беруть участь студенти 1-4-х курсів, а студенти-випускники виступають у 

ролі їх консультантів, беруть участь в обговоренні виконаних розробок 

під час їх публічного захисту; 

• залучення студентів до виконання завдань підвищеної 

складності, які пропонуються зацікавленим студентам або вводяться до 

складу контрольних робіт з дисциплін кафедри; 

• щорічні предметні олімпіади, які проводяться з основних 

дисциплін кафедри в рамках І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з інформатики. Організація і проведення таких олімпіад здійснюється 

викладачами в плановому порядку, завдання добираються викладачами, 

результати проведених олімпіад обговорюються на засіданнях кафедри і 

використовуються для організації подальшої роботи зі студентами, які 

виявилися переможцями (формування команди «олімпійців» і проведення 

додаткових спеціальних занять з їх командної та індивідуальної підготовки). 

Найбільш суттєве значення для фахівців у галузі інформатики 

відіграє фундаментальна підготовка з математики. З метою поглиблення 

математичної підготовки студенти залучаються до: 



• використання засобів комп‘ютерної математики для реалізації 

класичних алгоритмів розв‘язання задач прикладної математики (в рамках 

навчальної дисципліни "Дискретна математика", 2 курс); 

• проектної діяльності (в рамках практикуму з інформаційних 

технологій, 4 курс); 

• навчально-дослідної діяльності (в рамках дослідницької практики 

студентів 5 курсу (магістрів), а також у рамках роботи проблемних груп під 

керівництвом викладачів). 

З метою поглиблення предметної підготовки з інформатики студенти 

залучаються до: 

• поглибленого оволодіння програмуванням. З цією метою 

запроваджено виконання курсових робіт з інформатики за спеціально 

розробленою тематико; 

• роботи в гуртку професійно-орієнтованого програмування 

(керівники – викладачі доц. Габрусєв В.Ю., викл. Вельгач А.В.) 

• самостійного поглибленого оволодіння окремими розділами 

інформатики через систему дистанційного навчання; 

Удосконалення підготовки студентів з англійської мови, зокрема 

оволодіння професійною термінологією, є корисним з точки зору створення 

кращих можливостей для студентів щодо ознайомлення з англомовною 

літературою з інформатики, участі у зарубіжних конференціях, міжнародних 

олімпіадах. 

Розвиток творчих здібностей обдарованих студентів відбувається 

шляхом: 

• індивідуальної роботи з такими студентами під керівництвом 

викладачів; 

• залучення студентів до роботи в складі малих груп, які 

формуються викладачем за певним тематичним напрямом; 

• залучення студентів до участі в засіданнях науково-методичного 

семінару кафедри «Використання ІКТ у навчальному процесі»; 



• залучення студентів до участі в щорічних тематичних наукових 

конференціях, що проводяться кафедрою інформатики в рамках наукового 

тижня з інформатики; 

• залучення студентів до участі в різноманітних університетських, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

 щорічна факультетська науково-методична конференція; 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, 

тенденції, перспективи»; 

 студентські наукові конференції, що проводяться 

Тернопільським національним педагогічним університетом та іншими 

вищими навчальними закладами України. 

• залучення студентів до написання і публікації статей за 

результатами їх наукових досліджень. З цією метою кафедрою ініційовано 

випуск збірника наукових праць «Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»; 

• залучення студентів до участі в різного рівня конкурсах, 

зокрема, у щорічному університетському конкурсі студентських наукових 

робіт. 

Кафедра приділяє значну увагу висвітленню напрямів своєї роботи 

з обдарованою студентською молоддю, ознайомленню студентів із 

запланованими заходами, оприлюдненню відомостей про досягнення 

студентів у науковій діяльності з інформатики, що здійснюється через 

розміщення відповідної інформації на сайті кафедри, на сайті університету, 

на факультетських стендах. 

2.9 Впровадження новітніх технологій 

Впровадження новітніх технологій у навчальний процес підготовки 

майбутнього вчителя інформатики є вимогою сьогодення. 

Основні напрями цього процесу полягають у: 



• використанні Інтернет-технологій, 

• створенні і використанні систем педагогічної діагностики у 

навчальному процесі, 

• підготовці майбутнього вчителя до створення і застосування 

дидактичних електронних ресурсів тощо; 

• використанні елементів дистанційної освіти. 

Педагогічною метою використання новітніх технологій у процесі 

підготовки майбутніх учителів інформатики є насамперед розвиток 

особистості студента, підготовка до самостійної продуктивної діяльності в 

умовах сучасного інформаційного високотехнологічного суспільства, що 

передбачає: інтелектуальний розвиток (конструктивне, алгоритмічне 

мислення) завдяки особливостям спілкування з комп‘ютером; креативний 

розвиток (творче мислення) за рахунок зменшення частки репродуктивної 

діяльності; розвиток комунікативних здібностей на основі виконання 

спільних проектів; професійний розвиток (формування уміння приймати 

оптимальні професіональні рішення у складних ситуаціях під час 

комп‘ютерних ділових ігор і роботи з програмами-тренажерами); розвиток 

навичок дослідницької діяльності (при роботі з моделюючими програмами 

йінтелектуальними навчальними системами); формування інформаційної 

культури, умінь здійснювати обробку інформації (при використанні 

текстових, графічних і табличних редакторів, локальних і мережних баз 

даних); розвиток професійних умінь (при створенні дидактичних 

електронних ресурсів різного призначення). 

2.10 Перспективи діяльності кафедри 

Освітні. Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників 

для роботи в умовах Нової української школи, задля здійснення та 

проведення інноваційних досліджень в освітньому процесі закладів освіти. 

Розробка та впровадження ефективного навчально-методичного супроводу 

на засадах компетентнісного підходу в систему освіти. Створення умов для 



надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. 

Упровадження цифрової трансформації для персоніфікації освітнього 

процесу. Підвищення академічної доброчесності, професійного рівня та 

творчої ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри. 

Удосконалення системи профорієнтації для популяризації освітніх послуг. 

Наукові. Розширення міжнародного партнерства з європейськими 

закладами вищої освіти з метою обміну досвідом. Створення умов для 

міжнародної академічної мобільності. Створення сприятливих умов для 

неперервного професійного самовдосконалення викладачів на курсах 

підвищення кваліфікації, набуття і вдосконалення іншомовної 

компетентності. Підвищення рівня публікацій, їх відображення у 

міжнародних науково-метричних базах WOS, Scopus.  

Інноваційні. Удосконалення Smart-середовища, як багатомірного 

освітнього Smart-простору для здобувачів освіти відповідно до стратегії 

розвитку вищої освіти в Україні. Популяризація STEM-освіти, 

робототехніки, інтернет-речей, штучного інтелекту, освітніх і цифрових 

технологій для активного розвитку творчих і креативних особистостей. 

Розгортання та впровадження хмарної інфраструктури фізико-математичного 

факультету. Організація та науково-методичний супровід хмарних 

лабораторій для вивчення дисциплін фахової підготовки студентів. 

Створення науково-навчально-дослідної лабораторії штучного інтелекту. 

3. Загальний опис спеціальності «Інформатика» 

За підготовку фахівців за спеціальністю 014.09 Середня освіта 

(Інформатика) ступеню вищої освіти «бакалавр» і «магістр» відповідає 

кафедра інформатики Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В.Гнатюка. 

ТНПУ імені В.Гнатюка у 2016 р. розпочав підготовку студентів 

спеціальності 014.09 Середньої освіти (Інформатика) 1 і 2 рівнів підготовки. 

Ліцензія чинна до 2026 року. 



ТНПУ імені В.Гнатюка має сучасну навчально-лабораторну та 

наукову бази для підготовки висококваліфікованих фахівців. Заняття 

проводять провідні спеціалісти: професори, доктори та кандидати наук, 

викладачі. У навчальному процесі підготовки студентів за спеціальністю 

014.09 Середня освіта (Інформатика) задіяні провідні фахівці університету. 

На кафедрі проводиться систематична робота з метою подальшого 

розвитку спеціальності, оновлення змісту та методики підготовки з 

урахуванням сучасних умов, підвищення якості підготовки фахівців. 

Студенти зазначеної спеціальності вивчають дисципліни теоретичної 

(гуманітарної, соціально-економічної, природничо-математичної 

(фундаментальної), професійно-орієнтованої) та практичної підготовки. 

Серед дисциплін теоретичної підготовки – «Основи інформатики», 

«Архітектура комп‘ютера і його базове програмне забезпечення», 

«Об‘єктно-орієнтоване програмування», «Інформаційні системи», 

«Комп‘ютерне моделювання», «Методи обчислень», «Методика навчання 

інформатики», «Дискретна математика», «Комп‘ютерна графіка» тощо. 

Значна увага у навчальному процесі відводиться забезпеченню 

практичної педагогічної та наукової підготовки майбутніх вчителів. Так, до 

програми підготовки бакалаврів включені пропедевтична педагогічна 

практика, педагогічна практика у загальноосвітніх та спеціалізованих 

навчальних закладах, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, практика з інформаційних технологій. 

До програми підготовки магістрів включена педагогічна практика у школі, 

педагогічна практика у вищому навчальному закладі, науково-дослідницька 

практика з розробки та експертизи дидактичних електронних ресурсів. 

Високий професійний рівень науково-педагогічних кадрів, співпраця 

із навчальними закладами, навчально-методичними педагогічними 

центрами, науковими організаціями, міжнародними програмами та 

центрами, наявність достатньої кількості лабораторій, обладнання, 

комп'ютерів, програмного та методичного забезпечення дозволяють вести 
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підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на належному рівні. 

Навчальний процес підготовки студентів зазначеної спеціальності 

забезпечують досвідчені викладачі. 

Відповідає сучасним вимогам матеріально-технічна база 

спеціальності: спеціалізовані аудиторії та лабораторії, що обладнані 

сучасними технічними та наочними засобами навчання, комп‘ютерною 

технікою, мультимедійними проекторами та інтерактивною дошкою, 

студенти мають вільний доступ та працюють у локальних комп‘ютерних 

мережах, та у глобальній мережі Internet. 

Участь викладачів кафедри інформатики у наукових дослідженнях із 

актуальних проблем розвитку і становлення інформатики як навчальної 

дисципліни, використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі, планове стажування співробітників на базі провідних 

кафедр та установ галузі дозволяє надавати студентам інформацію про 

сучасні наукові та практичні розробки у галузі інформатики. 

Студенти спеціальності беруть активну участь у наукових 

дослідженнях, у роботі науково-методичних семінарів і гуртків, у конкурсах, 

чемпіонатах та турнірах за спеціальністю. Особлива увага приділяється 

участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конференціях різних рівнів. 

Як результат, студенти мають публікації у спеціальних та фахових 

виданнях, є переможцями та призерами Всеукраїнських студентських 

олімпіад з інформатики, Тернопільських міських конкурсів наукових 

студентських розробок та виховання наукових кадрів, Тернопільських 

регіональних конкурсів студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук, тощо. 

Кафедрою започатковано та проводиться щорічний 

загальноуніверситетський студентський конкурс авторських програмних 

розробок, щорічно проводяться заходи «Тиждень інформатики». 

Набуті знання та уміння дозволяють фахівцям, які отримали 

зазначену спеціальність, забезпечувати викладання курсу інформатики як 



у середніх (бакалаври та спеціалісти), так і у вищих (магістри) навчальних 

закладах 

4. Підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» 

4.1. Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра 

Кафедра інформатики та методики її навчання забезпечує викладання 

таких дисциплін для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

014.09 Середня освіта (Інформатика): 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА) 

• Архітектура комп'ютера 

• Web-програмування 

• Методика навчання інформатики 

• Програмування 

• Дискретна математика 

• Комп'ютерні мережі 

• Операційні системи 

• Методи оптимізації та дослідження операцій 

• Методи обчислень 

• Програмне забезпечення КС 

• Бази даних та інформаційні системи 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА) 

• Аналіз алгоритмів (Теоретичне програмування) 

• Мультимедійні технології (Інтерактивний дизайн) 

• Комп'ютерна графіка (3D-моделювання) 

• Спецкурс «Скриптові мови програмування» (Спецкурс «Мова 

програмування Python») 

• Спецкурс «Розробка серверного ПЗ» (Спецкурс «Розробка Web-

додатків») 

• Теорія інформації і кодування (Основи криптології) 

• Технології документообігу (Видавничі системи) 



• Програмування для мобільних платформ (Сучасні технології 

програмування) 

• Основи мікроелектроніки (Комп'ютерна електроніка) 

• Адміністрування комп'ютерних мереж (Основи управління 

серверними платформами) 

• Математична логіка (Комп'ютерна математика) 

• Основи теорії графів (Інформаційне маделювання з 

використанням графів) 

• Комп'ютерне моделювання (Прикладні аспекти цифрового 

математичного моделювання) 

4.2. Анотації навчальних курсів 

Дисципліна: Архітектура комп'ютера 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: ознайомлення зі структурою та принципами роботи 

комп‘ютера та периферійних пристроїв, формування вмінь та навичок 

використання стандартного, службового та прикладного програмного 

забезпечення. 

Завдання: ознайомити з принципами роботи комп‘ютера, його 

складових, периферійних пристроїв, систематизувати уміння щодо 

опрацювання різнорідної інформації за допомогою прикладного 

програмного забезпечення, навчити вибирати і використовувати службове 

програмне забезпечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: принципи архітектури комп‘ютера, основні складові 

комп'ютера та принципи їх роботи, приклади прикладних програм різного 

функціонального призначення; правила встановлення і використання 

прикладного і службового програмного забезпечення; 

вміти: пояснити принципи роботи комп'ютера та його складових, 

налагоджувати роботу периферійних пристроїв, вибирати і встановлювати 



необхідні службові програмні засоби, вибирати і використовувати прикладне 

програмне забезпечення для виконання поставлених завдань. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Методи оптимзації та дослідження операцій 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: вивчення в систематизованій формі та активне освоєння 

студентами основних методів розв’язання, аналізу та використання задач 

пошуку екстремуму функції на множині допустимих розв’язків. Дисципліна 

спрямована на знаходження найкращого (оптимального) розподілу 

обмежених ресурсів і безпосередньо пов’язана з задачами економіки. 

Завдання: забезпечення студентів знаннями методів створення 

математичних моделей економічних задач та їх розв’язування засобами 

математичного програмування; ознайомлення студентів з класифікацією 

задач математичного програмування, сучасними інформаційними 

технологіями їх розв’язування; формування у студентів алгоритмічного 

стилю мислення та вміння реалізувати задачі математичного програмування 

на комп’ютері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: загальну постановку ЗЛП, поняття про допустимий та 

оптимальний розв’язок, методи, що дозволяють розв’язувати ЗЛП; алгоритм 

відшукання оптимального значення цільової функції геометричним 

способом; симплекс-метод; способи відшукання вихідного базису; правила 

побудови допоміжної лінійної форми у методі штучного базису; загальні 

правила побудови двоїстих задач; метод Гоморрі знаходження цілочисельних 

розв’язків ЗЛП; методи керованості та спостереження для лінійних 

динамічних систем; застосування принципу максимуму до розв’язку задач 

оптимального керування; застосування методу динамічного програмування; 



вміти: будувати математичну модель ЗЛП; зводити ЗЛП до 

канонічного вигляду; зводити ЗЛП до І і ІІ стандартних форм і здійснювати 

взаємоперетворення; зображати многокутник розв’язків при геометричному 

розв’язуванні та знаходити за ним оптимальний розв’язок; будувати 

симплекс-таблиці та проводити перетворення у них; відшуковувати 

безумовний екстремум у нелінійному програмуванні та розв’язувати ЗЛП 

графічно, застосовувати метод множників Лагранжа; застосовувати принцип 

максимуму та принцип оптимальності Белмана. 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Програмування 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 3 рік, 5,6 семестри. 

Мета: оволодіння студентами технологією об’єктно-орієнтованого та 

візуального програмування, вивчити і практично засвоїти засоби і 

можливості мови програмування Python. 

Завдання: засвоєння основних понять та базових принципів об’єктно-

орієнтованого програмування; оволодіння технологією візуального 

програмування; набуття практичних навиків програмування в середовищі 

Python. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування; 

властивості об’єктів, способи створення об’єктів; структуру класу; синтаксис 

виняткових ситуацій; способи побудови найпростіших зображень; основи 

створення баз даних; 

вміти: проектувати та складати програми в середовищі Python. 

Тривалість: 16 кредитів ECТS / 480 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 3 

екзамени (2, 3, 4 семестри). 

Дисципліна: Методика навчання інформатики 



Статус: нормативна. Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри. 

Мета: ознайомлення студентів з концептуальними засадами шкільної 

освіти в галузі інформатики, цілями і завданнями навчання інформатики в 

базовій школі, засобами, формами і методами навчання інформатики. 

Завдання: ознайомлення з концептуальними засадами шкільної 

інформатичної освіти в галузі інформатики, психолого-педагогічними 

аспектами засвоєння дисципліни; формування знань, вмінь і навичок, 

необхідних для викладання інформатики в базовій школі; ознайомлення з 

інформаційним предметним середовищем навчання інформатики та 

інструментарієм сучасного вчителя інформатики, ознайомлення з 

особливостями організації навчальної діяльності школярів з інформатики в 

базовій школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: мету, завдання і структуру навчання інформатики в базовій 

школі; зміст діючих програм шкільного курсу інформатики в базовій 

школі; психолого-педагогічні основи навчання інформатики в базовій 

школі, діючі навчальні підручники і посібники для школярів з 

інформатики, компоненти методичної системи навчання інформатики в 

базовій школі, педагогічні технології навчання інформатики, методики 

навчання основних змістових ліній профільного курсу інформатики. 

вміти: планувати роботу вчителя інформатики, складати конспекти 

уроків різного типу, проводити аналіз уроків, організовувати самостійну 

роботу учнів, добирати форми, методи і засоби контролю навчальної 

діяльності учнів, використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі, використовувати інноваційні технології в власній 

діяльності, використовувати сучасний ІКТ-інструментарій для організації 

діяльності учнів, власної методичної, дослідницької діяльності, самоосвіті. 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 

екзамен. 



Дисципліна: Операційні системи 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри. 

Мета: розвиток майбутнього фахівця , формування навичок роботи з 

різними операційними системами та відповідним системним програмним 

забезпеченням. При вивченні курсу студенти вивчають різні типи 

операційних систем, правила роботи з ними, а також відповідне програмне 

забезпечення. 

Завдання: формування компетенцій викорстання та супроводу 

сучасних операційних систем, використання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: призначення основних складових частин ПК; етапи розвитку 

операційних систем, складові частини операційних систем їх призначення; 

призначення та методи використання стандартних програм операційної 

системи Windows; основні правила передачі даних у мережі; правила 

виконання команд в операційних оболонках, налагодження оболонки 

відповідно потребам користувача; основні команди операційної системи 

Linux; принципи побудови графічного інтерфейсу операційної системи 

Linux; 

вміти: встановлювати різні типи операційних систем на ПК та 

подальшим налагодженням; виконувати операції копіювання, знищення, 

створення, переміщення стосовно одного об'єкта та групи об'єктів; 

здійснювати налагодження головного меню графічного інтерфейсу, панелі 

задач, корзини та інших програмних та апаратних засобів операційних 

систем; використовувати стандартні програми (текстовий редактор, 

графічний редактор, засоби мультимедіа, калькулятор); здійснювати обмін 

файлами у локальній мережі; виконувати операції над об'єктами за 

допомогою програм-оболонок.; 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 

екзамен. 



Дисципліна: Дискретна математика 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестри. 

Мета: ознайомити з основами комбінаторики та теорії графів, 

математичної логіки; сформувати уміння та навички аналізу дискретних 

систем, сформувати практичні навички розробки та аналізу алгоритмів над 

об‘єктами дискретної математики. 

Завдання: ознайомлення студентів з базовими поняттями теорії 

множин, теорії графів, комбінаторики та математичної логіки, формуваня 

практичних навичок розробки та аналізу алгоритмів над об‘єктами 

дискретної математики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: зміст комбінаторних алгоритми; класичні задачі 

комбінаторики; основні поняття теорії графів; види графів й способи їх 

подання; методи пошуку шляхів у графі; 

вміти: розв‘язувати класичні задачі комбінаторики; створювати 

алгоритми на пошук шляхів у графах; застосовувати методи дискретної 

математика для розв‘язання практично значущих задач. 

Тривалість: 7 кредитів ECТS / 210 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 

екзамен. 

Дисципліна: Комп'ютерні мережі  

Статус: нормативна. Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри. 

Мета: ознайомити студентів з засобами телекомунікацій, що базуються 

на різних апаратних й програмних платформах, з Internet технологіями та 

навчити користуванню ними, сформувати навички застосування 

можливостей комп‘ютерних мереж, навчити студентів створювати html- 

документи. 

Завдання: ознайомити з поняттями, класифікаціями і основними 

характеристиками комп‘ютерних мереж, з особливостями рівнів моделі 



взаємодії відкритих систем, особливостями та характеристиками мережевого 

обладнання, навчити працювати із сервісами мережі Інтернет, створювати 

web-сторінки засобами мови XHTML. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: принципи побудови локальних та глобальних комп'ютерних 

мереж; мережеві топології; протоколи обміну в мережах; операційні 

системи з підтримкою комп‗ютерних мереж; основні Інтернет-сервіси; 

принципи пошуку інформації в Інтернет; основи побудови та розміщення 

веб-сайтів. 

вміти: налагодити локальну комп‗ютерну мережу на основі 

операційних систем; налагодити підключення комп'ютера або мережі до 

Інтернету та виконувати його адміністрування; визначати ресурси, потрібні 

для нормального функціонування мережі у конкретних умовах; 

організовувати спілкування та роботу в локальній або глобальній мережі з 

використанням відповідних апаратних і програмних засобів, а також 

сервісів Інтернет; виконувати пошук інформації в Інтернет; проектувати, 

розробляти та розміщувати веб-сайти. 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 

екзамен. 

Дисципліна: Бази даних та інформаційні системи 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: засвоєння основних принципів, методів і засобів організації, 

проектування, створення баз даних з використанням сучасних систем 

управління базами даних. 

Завдання: ознайомлення студентів з поняттями баз та банків даних, 

інформаційних систем, про вимоги, які до них висуваються; опанування 

однією із сучасних СУБД; набуття навичок із створення баз даних за 

допомогою СУБД та їх застосування для розв’язування прикладних завдань 



із різних галузей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: види інформаційних систем; функції, переваги і недоліки 

СУБД; архітектуру побудови СУБД; моделі даних; основні положення, 

підходи та етапи проектування бази даних; основи проектування реляційних 

БД з використанням моделі «сутність-зв’язок» та принципів нормалізації; 

основи мови SQL; основи побудови і розвитку клієнт-серверних СУБД; 

вміти: проектувати бази даних з використанням моделі «сутність — 

зв’язок»; проектувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації; 

використовувати мову SQL для визначення даних та їх обробки у СУБД 

MySQL. 

Тривалість: 5 кредитів ECТS / 150 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Програмне забезпечення комп’ютерних систем 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 1, 2 роки, 1, 2, 3 семестри. 

Мета: формування в студентів теоретичної бази знань із сучасних 

комп’ютерно-інформаційних технологій та оволодіння практичними 

навичками і вміннями щодо раціонального і ефективного використання 

програмних продуктів, які є найпоширенішими на даному етапі технічного 

забезпечення, формування основ інформаційної культури та інформаційно-

комунікативної компетентності. 

Завдання: формування в студентів бази знань, умінь і навичок, 

необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній 

діяльності та повсякденному житті; розвиток уміння самостійно опановувати 

та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, 

цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати 

електронні засоби обміну даними; формування уміння застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання 



різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання 

інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства. 

До практичних навичок відносяться: навички роботи з прикладним 

програмним забезпеченням загального призначення (системами обробки 

текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами 

управління базами даних), програмним забезпеченням спеціального 

призначення (математичні пакети), педагогічними програмними засобами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: особливості роботи з текстовими документами у різних 

середовищах; можливості текстових процесорів, створення структури і 

форматування документів у різних системах обробки текстів; принципи 

роботи у середовищі електронних таблиць, формули для обробки числових 

даних; роботу системи управління базами даних; можливості 

мультимедійних середовищ для створення презентацій; можливості та 

принципи роботи у середовищі растрових та векторних графічних 

редакторів; основні функції математичних пакетів та принципи роботи у 

їхньому середовищі; 

вміти: виконувати редагування та форматування тексту, верстку 

основних документів відповідно до стандартів (реферат, курсова, дипломна 

робота, публікація, буклет, візитка); проводити розрахунки за формулами та 

виконувати аналіз числових даних, подавати числові дані у графічному 

вигляді; розробляти структуру інформаційних систем, проектувати та 

заповнювати бази даних, працювати з об’єктами БД, виконувати простий і 

розширений пошук даних з оформленням у вигляді звіту: презентувати 

необхідну інформацію із використанням мультимедійних ефектів; 

створювати публікації для друку у програмі MS Publіsher; опрацьовувати 

растрову та векторну графічну інформацію; проводити обчислення у 

середовищі MathCad. 

Тривалість: 8 кредитів ECТS / 240 годин. 



Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – заліки (в 

2, 3 семестрах). 

Дисципліна: Методи обчислень 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: ознайомлення з загальними характеристиками базових методів 

чисельного розв‘язування прикладних задач, сформувати навички роботи у 

математично орієнтованих комп‘ютерних середовищах та уміння проводити 

в них обчислювальний експеримент; озброїти студентів дослідницькими 

вміннями і навичками аналізу чисельних методів; сформувати навички 

грамотного використання методів обчислень на практиці. 

Завдання: ознайомити з основними обчислювальними методами, 

формування умінь використання обчислювальних методів для розв‘язування 

прикладних задач. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: поняття обчислювального методу, похибок, що виникають при 

чисельному розв‘язуванні задачі; методи розв‘язання нелінійних рівнянь; 

методи чисельного інтегрування; методи розв‗язування диференціальних 

рівнянь; 

вміти: застосовувати обчислювальні методи для розв‘язування 

математичної задачі; скласти програму однією з мов програмування або 

скористатись прикладним програмним засобом для розв‘язання 

математичних завдань чисельними методами; 

Тривалість: 5 кредитів ECТS / 150 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Web-програмування 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри. 

Мета: ознайомлення студентів із засобами створення web-документів, 

а також формування практичних вмінь та навичок з їх використання при 

створенні статичних та динамічних web-документів. 



Завдання: формування системного підходу до створення web-сайтів із 

використанням таких засобів web-технологій як HTML, CSS, PHP. Крім 

цього передбачено вивчення основних інструментальних засобів web-

програмування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: структуру HTML-документу; принципи адресації 

інформаційних ресурсів; способи верстки web-документів; основні теги 

заголовку web-документів та їх призначення; основні теги тіла web-

документів та їх атрибути для форматування тексту, створення 

гіпертекстових посилань, таблиць, форм; засоби каскадних таблиць стилів 

(CSS) для стилізації гіпертекстових документів; способи використання CSS; 

синтаксис CSS; основні атрибути СSS; синтаксис та основні керуючі 

конструкції мови написання сценаріїв PHP; основні методи передачі даних та 

їх подальша обробка; основні стандартні функції роботи зі стрічками та 

файлами в PHP; принципи механізму сесій в PHP; принципи та основні 

функції для організації взаємодії PHP і MySQL; 

вміти: розробляти Web-сторінки засобами HTML; виконувати стильне 

оформлення тексту; створювати списки і таблиці на web-сторінках; вставляти 

графічні об’єкти; здійснювати графічне оформлення web-сторінок; 

організовувати гіперпосилання; використовувати мультимедійні об’єкти на 

web-сторінках; здійснювати табличну верстку; здійснювати публікацію web-

сторінок; вміти використовувати WYSІWІG-редактор Adobe Dreamweaver; 

здійснювати стилізацію web-сторінок засобами CSS; здійснювати блочну 

верстку засобами CSS; розробляти PHP-сценарії для обробки даних 

користувацьких форм; розробляти PHP-сценарії з використанням масивів; 

розробляти PHP-сценарії з використанням користувацьких функцій; 

розробляти PHP-сценарії роботи з файлами; здійснювати авторизацію 

користувача за допомогою механізму сесій; розробляти PHP-сценарії з 

використанням баз даних MySQL. 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 



Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік, 

екзамен. 

Дисципліна: Математична логіка і теорія алгоритмів 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок базових знань 

з теорії множин, математичної логіки та теорії алгоритмів. 

Завдання: навчання студентів теоретичним основам і методам теорії 

множин, математичної логіки та теорії алгоритмів та застосуванню цих 

методів у інших математичних дисциплінах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сутність логіки, її роль у діяльності людини; таблиці істинності 

логічних операцій та їх роль у встановленні істинності складних висловлень; 

проблему розв’язності в алгебрі висловлювань та способи її вирішення; 

підходи до побудови числення висловлень, аксіоми і правила виведення в 

численні висловлень; визначення понять: предикат, терм, квантор, формула 

числення предикатів, дедуктивні властивості теорії; логічні операції  над  

предикатами, теоретико-множинний зміст операцій над предикатами; основні 

властивості теорій першого порядку. класифікацію логік, зокрема приклади 

некласичних логік; методи доведення в логіці предикатів першого порядку 

(метод Ербрана, метод  резолюцій); 

вміти: проводити округлення чисел, знаходити вірні і сумнівні цифри; 

використовувати таблиці істинності для встановлення істинності складних 

висловлень; встановлення істинності алгебраїчним методом, методом від 

супротивного; застосовувати нормальних форми для вирішення проблеми 

розв’язності; перевіряти повноту наборів булевих функцій, приводити 

формули до заданого базису; застосовувати алгебру висловлювань для 

розв’язування логічних задач; подавати формули алгебри висловлювань за 

допомогою графів; доводити логічну правильності міркувань за допомогою 

правила резолюцій; мінімізувати булеві функції та їх системи; застосовувати 



булеві функції до логічних, релейно-контактних та комбінаційних схем; 

будувати виводи в аксіоматичній теорії числення висловлень; будувати 

попередні нормальні форми предикатних формул; доводити істинність 

формул логіки предикатів першого порядку методом резолюцій. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Комп'ютерне моделювання  

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів світогляду з питань моделювання, 

ознайомлення з загальнонауковими підходами до моделювання та 

формування вмінь створення та застосування комп‘ютерних моделей. 

Завдання: формування уяви про комп'ютерне моделювання як 

ефективного методу дослідження об'єктів різної природи; підвищення рівня 

інформатичної, математичної й технологічної компетентності; формування 

практичних навичок розробки й налагодження комп‘ютерних моделей; 

вироблення практичних навичок проведення дослідження на комп‘ютерних 

моделях з навчальною метою. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: поняття комп‘ютерної моделі, зв’язок та різниця між 

моделлю та реальним об’єктом, процесом або явищем; види комп‘ютерних 

моделей; методи розробки комп‘ютерних моделей різних видів; програмні 

засоби для розробки комп‘ютерних моделей; напрями та особливості 

використання комп‘ютерного моделювання у навчальному процесі. 

вміти: вибирати вид та ступінь деталізації моделі з урахуванням 

задач її використання та особливостей реального об’єкта, процесу або 

явища; аналізувати властивості моделей; застосовувати загальні прийоми та 

засоби створення інформаційно-логічних моделей; використовувати 

прийоми та засоби створення різних видів комп‘ютерних  моделей для їх 

подальшого впровадження у навчальному процесі; застосовувати елементи 



комп‘ютерного моделювання до навчального процесу з використанням 

педагогічних програмних засобів. 

Тривалість: 5 кредитів ECТS / 150 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Основи теорії графів 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення з понятійним апаратом теорії графів, основними 

застосуваннями алгоритмів теорії графів в різних прикладних сферах, їх 

використання в подальших курсах з математики та інформатики, сприяння 

розвитку логічного та аналітичного мислення студентів. 

Завдання: оволодіння теоретичними положеннями понятійним 

апаратом теорії графів для побудови і аналізу математичних моделей 

технологічних та дослідницьких задач і конструювання на цій основі 

програмного забезпечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: способи задання графів; операції над графами; властивості 

різних типів графів (зв’язні графи, дводольні графи, дерева, ейлерові графи, 

гамільтонові графи); матриці, асоційовані із графами; метричні 

характеристики графів; критерій дводольності графа; формулу Ейлера для 

плоских графів; критерій планарності графа; 

вміти: використовувати графи для моделювання різних систем 

об’єктів; виконувати операції над графами; використовувати алгоритм 

Краскала для отримання мінімального стягуючого лісу; використовувати 

теореми Ейлера, Куратовського, Форда-Фалкерсона для розв’язування 

прикладних задач та розробки алгоритмів на графах; знаходити коефіцієнти 

хроматичних многочленів графів; використовувати алгебраїчний підхід до 

проектування систем обробки інформації. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 



Дисципліна: Аналіз алгоритмів  

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестри. 

Мета: огляд класичних алгоритмів сортування і пошуку, підбір 

перевірених комп’ютерних алгоритмів, представлення аналізу їх 

ефективності. Тут будуть вивчатися алгоритми на графах, сітьове 

планування, задачі оптимального керування,елементи теорії ігор, задачі 

цілочисельного програмування. 

Завдання: ознайомлення студентів  з методами пошуку інформації, 

алгоритмами внутрішньго і зовнішнього сортування, способами подання 

графів, із знаходженням найдовшого шляху в ациклічному графі, з 

розподілом ресурсів на сітках, із матричними іграми, з оптимальним 

керуванням лінійними системами, із задачею про оптимальні призначення, та 

задачею стійкого розширеного виробництва навчання студентів теоретичним 

основам і методам теорії множин, математичної логіки та теорії алгоритмів 

та застосуванню цих методів у інших математичних дисциплінах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: синтаксичні та семантичні структури програм; теорію та 

методи написання ефективних алгоритмів; основні способі представлення 

нелінійних структур;  основи теорії графів та методів нелінійного 

програмування; властивості зважених графів і та методи її аналізу; методи 

аналізу ейлерових і гамільтонових графів;  теорії та методи написання 

ефективних алгоритмів; основні способи представлення нелінійних структур; 

основи теорії графів; 

вміти: розробляти ефективні алгоритми і оцінювати ефективність 

кожного з алгоритмів; складати програми обробки нелінійних структур 

даних; розв’язувати різні задачі оптимізації; розв’язувати основні задачі 

мережевого планування. 

Тривалість: 4 кредити ECТS / 120 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – заліки в 

3,4 семестрах. 



Дисципліна: Комп'ютерна графіка 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: навчання студентів використовувати графічні редактори; 

прищеплення студентам графічної культури, навичок ефективного 

застосування графічних редакторів для розв‘язування різноманітних задач, 

зокрема, пов‘язаних з їх майбутньою професійною діяльністю в якості 

вчителів інформатики. 

Завдання: ознайомити з сучасними прийомами і методами роботи у 

графічних редакторах; прищепити навички впевненого використання 

графічних редакторів для опрацювання растрових і векторних зображень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні принципи побудови графічних зображень, сучасні 

прийоми і методи роботи у графічних редакторах опрацювання растрових і 

векторних зображень; 

вміти: орієнтуватися в сучасних графічних редакторах та основних 

принципах роботи з ними; застосовувати сучасні прийоми і методи роботи у 

графічних редакторах для створення і редагування графічних зображень. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Теорія інформації і кодування 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування теоретичної бази знань учнів з теорія кодування та 

практичних навичок використання алгоритмів ефективного кодування 

інформації, різних практичних методів стиснення без втрат інформації у 

повсякденній практичній діяльності. 

Завдання: оволодіння теоретичними та практичними засадами, що 

стосуються: навичок роботи з методами стиску даних: канонічного 

алгоритму Хаффмана, арифметичного стиску, субполосного кодування, 

словникового методу стиску даних, класичних алгоритмів Зіва-Лемпеля, 



формату Deflate, архіваторів і компресорів сімейства алгоритмів LZ, методів 

контекстного моделювання, алгоритмів РРМ, перетворення Барроуза-Уілера, 

способів стиску та перетворень з допомогою BWT даних, ущільнених 

методів сортувальних перетворень, препроцесінгу текстів, методів стиску 

зображень, алгоритмів стиску без втрат, алгоритмів стиску з втратами, 

алгоритмів Jpeg, фрактальних та рекурсивних алгоритмів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття про: призначення канонічного алгоритму 

Хаффмана, арифметичний стиск, субполосне кодування, словникові методу 

стиску даних; загальні відомості про: функції класичних алгоритмів Зіва-

Лемпеля, формат Deflate, архіватори, компресори сімейства алгоритмів LZ; 

основні поняття про: методи контекстного моделювання,  функції алгоритмів 

РРМ; основні поняття про: перетворення Барроуза-Уілера, способи стиску, 

перетворених з допомогою BWT даних, ущільнених методів сортувальних 

перетворень, препроцесінг текстів; загальні відомості про: методи стиску 

зображень, алгоритми стиску без втрат, алгоритми стиску з втратами, 

алгоритм Jpeg, фрактальний та рекурсивний алгоритми; 

вміти: аналітично опрацьовувати інформацію та ефективно 

використовувати; опрацьовувати та використовувати основні методи стиску 

даних; працювати у професійній діяльності з: канонічним алгоритмом 

Хаффмана, арифметичним стиском, субполосним кодуванням, словниковим 

методом стиску даних, класичним алгоритмом Зіва-Лемпеля, форматом 

Deflate, архіваторами і компресорами сімейства алгоритмів LZ; 

використовувати та застосовувати результати розв’язків прикладних 

професійних задач та правильної їх інтерпретувати; професійно працювати з 

різними методами стиску даних; використовувати узагальнені методи стиску 

даних; використовувати алгоритми РРМ, перетворення Барроуза-Уілера, 

способи стиску, перетворених з допомогою BWT даних, ущільнення методів 

сортувальних перетворень, препроцесінг текстів, методи стиску зображень, 

методи контекстного моделювання, фрактальні та рекурсивні алгоритми, 



алгоритми Jpeg; створювати алгоритми ущільнення даних, алгоритми стиску 

без втрат, алгоритми стиску з втратами. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Програмування для мобільних платформ 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. 

Даний курс передбачає вивчення функціональних можливостей середовищ 

програмування додатків для платформи Androіd, структури та базових 

компонент Androіd–додатків. Розглядаються технології роботи із списками та 

прив’язки даних до них. 

Завдання: оволодіння теоретичними засадами технологій розробки 

додатків та набуття практичних навиків проектування та відлагодження 

додатків з використанням типових елементів користувацького інтерфейсу, а 

також формування знань та умінь для роботи із файлами і базами даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: базові відомості про платформу Androіd; структуру та 

компоненти Androіd-додатків; елементи інтерфейсу користувача; типи 

віджетів-списків і способи прив’язки даних; технології проектування 

повідомлень, діалогових вікон та меню; прийоми роботи з файлами та базами 

даних; 

вміти: інсталювати середовище програмування та необхідні 

інструменти; створювати додатки в середовищі Eclіpse для операційної 

системи Androіd. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Технології документообігу 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 



Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок побудови 

інформаційної моделі організації на основі  дослідження її організаційної 

структури, документопотоків та побудови інформаційних зв’язків як основи 

впровадження системи електронного документообігу; 

Завдання: формування системного підходу до дослідження організації 

як об’єкта впровадження електронного документообігу; - знайомство з 

основними вимогами до систем електронного документообігу; формування у 

студентів системних підходів до побудови інформаційної моделі організації 

як основи ефективної організації електронного документообігу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні аспекти побудування систем електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису; сутність, значення та 

основні етапи життєвого циклу електронного документу; перелік основних 

нормативно-правових актів з питань електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису та їх основні положення; структуру 

національної системи електронного цифрового підпису основні функції 

центрів сертифікації ключів; правила формування та використання особистих 

ключів та сертифікатів відкритих ключів національної системи електронного 

цифрового підпису; досвід провідних країн ЄС з впровадження систем 

електронного документообігу з використанням електронного цифрового 

підпису; види документопотоків, які циркулюють в організації; особливості 

формування організаційної структури, штатного складу служб 

документаційного забезпечення управління, їх взаємозв’язок із необхідністю 

впровадження систем електронного документообігу; критерії визначення 

необхідності впровадження систем електронного документообігу в 

організації; функціональні можливості систем електронного документообігу; 

вміти: здійснювати адаптацію паперового діловодства для 

застосування автоматизованих систем електронного документообігу в 

органах державної влади; генерувати ключі електронного цифрового підпису 

для використання в системах електронного документообігу та електронної 



звітності; розробляти та впроваджувати регламенти та правила електронного 

документообігу та електронної звітності в підрозділі з урахуванням вимог 

чинного законодавства та нормативно-технічних документів;  формулювати 

цілі впровадження систем електронного документообігу;  визначати потреби 

організації у впровадженні систем електронного документообігу; 

здійснювати аналіз документообігу підприємства. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Адміністрування комп’ютерних мереж і систем 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 3рік, 5, 6 семестри. 

Мета: формування компетентностей, необхідних для самостійної 

організації мережних комплексів на основі однорангових мереж та мереж із 

виділеним сервером. 

Завдання: полягають у здобутті студентами теоретичних знань 

управління мережними системами у їх філософсько-логічному розумінні. З 

метою формування практичних навичок адміністрування комп’ютерних 

мереж і систем передбачено використання кількох ОС. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: поняття централізованих та розподілених моделей; поняття 

клієнт-серверної технології; поняття системного адміністрування; правила 

доступу до файлових систем операційних систем; принципи побудови 

сучасних багатокористувацьких мережних систем; прикладні протоколи 

передавання даних в мережі Інтернет; орієнтувальну основу дія для 

конфігурування мережних служб; безпекові аспекти адміністрування 

комп’ютерних мереж; 

вміти: створювати облікові записи користувачів; встановлювати 

правила доступу до об’єктів файлових систем; створювати розподілені 

мережні ресурси; організовувати доменні мережні структури; конфігурувати 

комп’ютери для виконання функцій Інтернет-серверів. 



Тривалість: 7 кредитів ECТS / 210 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – заліки в 

обох семестрах. 

Дисципліна: Мультимедійні технології 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: оволодіння студентами комплексом знань у сфері мультимедіа 

технологій, системами й ме-тодами створення, збереження та відтворення 

текстової, графічної, звукової, відеоінформації, їх складових і набуття на 

основі цих знань практичних нави-чок та теоретичних знань, необхідних для 

творчого підходу в подальшій профе-сійній роботі; оволодіння алгоритмами 

створення сучасних мультимедійних продуктів, комп’ютерними 

програмними, технічними засобами у сфері муль-тимедіа: графічних, 

текстових, звукових та відео- редакторів і т.п. та набуття на основі набутих 

знань практичних навичок, необхідних для розробки муль-тимедіа продукції 

для різних галузей народного господарства країни. 

Завдання: формування систематизованого знання про моделі, 

принципи й прийо-ми цифрового подання й обробки основних видів 

мультимедіа інформації (звук, відео, графіка, текст); вільне орієнтування в 

сучасних програмах для обробки мультимедіа інформації й інструментальних 

засобів створення мультимедіа продукції; одержання практичних навичок 

обробки й зв’язування мультимедіа інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: архітектуру побудови сучасних мультимедійних систем; мати 

уявлення: про класифікацію й сфери застосування мультимедіадодатків і 

мультимедіа продуктів різного призначення; розуміти принципи формування 

та збереження мультимедійних про-дуктів, зокрема, анімації та 

відеозображень; сучасні засоби растрової й векторної графіки; гіпертекстові 

можливості; використання звукових файлів; тривимірної графіки й анімації, 



відеопродукцію; володіти основними програмними засобами для створення й 

редагування елементів мультимедіа; 

вміти: використовувати: основні сучасні засоби растрової й векторної 

графіки; гіпертекстові можливості використання звукових файлів; 

тривимірної графіки й анімації; відеопродукцію. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Скриптові мови програмування 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок щодо 

застосування засобів аналізу та організації даних в інформаційних системах; 

сформувати навички практичної роботи з розробки програм для аналізу 

даних та їх візуалізації. 

Завдання: формування системного підходу до вирішення задач 

аналізу, організації та візуалізації даних; підготувати студента до 

ефективного використання сучасних методів аналізу даних та опрацювання 

інформації, які необхідні вчителям та іншим фахівцям з інформаційних 

технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: технології та засоби аналізу даних; основні концепції сховища 

даних; методи трансформації даних; способи візуалізації даних; статистичні 

аспекти моделювання; основні поняття та визначення аналізу даних; моделі 

та методи побудови моделей та аналізу залежностей у вели-ких масивах 

даних; сучасні програмні засоби для проектування i розробки систем 

аналізута візуалізації даних; 

вміти: використовувати мову програмування Python для проектування 

та розробки: програмних засобів із вирішення задач аналізу даних; 

програмних засобів із вирішення задач візуалізації даних; обирати методи та 

планувати експериментальні та теоретичні наукові дослідження. 



Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Розробка серверного програмного забезпечення 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: вивчення високорівневих інтернет технологій на прикладі 

популярного фреймворку Django, ознайомлення з основними викорис-

товуваними в архітектурними підходами, засвоєння необхідних знань з основ 

web-технологій та web-програмування, а також формування практичних 

навичок щодо розробки web-сайтів та web додатків. Курс призначений для 

теоретичного та практичного ознайомлення студентів з сучасними засобами 

створення інтер-нет додатків, з питаннями безпеки таких додатків, 

оптимізації та їх підтримки впродовж усього життєвого циклу. 

Завдання: формування системного підходу до розро-бки серверного 

програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програ-мування; 

вирішення задач пов'язаних з питаннями безпеки web додатків. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: принципи роботи мережі Інтернет; основні елементи мови 

програмування Pathon; основи створення та налаштування віртуального 

середовища розробки; налаштування для розробки web фреймворку Django; 

концепції розробки web додатків з використанням web фреймворкуDjango; 

правила побудови документів HTML; 

вміти: розробити технічне завдання для поставленної задачі; виконати 

проектування моделі бази даних майбутнього web додатку; розробити вивід 

сторінок відповідно до технічного завдання розроблю-ваного web додатку; 

розробити необхідні форми відповідно до технічного завдання розроб-

люваного web додатку; розробитиклієнтську частину web додатку з 

використанням мови гіпер-текстової розмітки HTML; розробити та 

реалізувати методи захисту від несанкціонованого втру-чання у роботу 

розроблюваного web додатку. 



Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

4.3. Навчально-методичне забезпечення 

Забезпечення спеціальності 14.09 Середня освіта (Інформатика) 

планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами 

 
№ 
п/п 

Найменування 
дисципліни за 
навчальним планом 

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)  

Плани 
семінар. 
занять 

Плани 
практичн 
их занять 

Плани (завд.) 
для лаб. робіт 

Завдання 
для 
самост. 
підготовки 
студентів 

Методичні 
рекоменда
ції з 
використа
нням 
контрол. 
робіт для 
студ./заоч. 

Компле
ксні 
контрол
ьні 
роботи 

 

 2 3 4 5 6 7   

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Загальна підготовка   

1. Історія України та 
національної 

 

+ + Немає потреби + 
ІТ 

+   

2. Людина і 
навколишнє 

 

+ + Немає потреби + 
ІТ 

+   

3. Іноземна мова + + Немає потреби + 
ІТ 

+   

4 Українська мова (за 
професійним 

 

+ + Немає потреби + 
ІТ 

+   

5 Філософія + + Немає потреби + 
ІТ 

+   

6. Культура безпеки + + Немає потреби + 
ІТ 

+   

7. 
Фізичне виховання 
(позакредитна 
дисципліна) 

+ 
Нема

є потреби 
+ + 

ІТ 
+   

Професійна підготовка 

1. Математичний аналіз + + Немає потреби + 
ІТ 

+  + 

2. Алгебра та геометрія + + Немає потреби + 
ІТ 

+  + 

3. Фізика + + + + 
ІТ 

+  + 



5. Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика 

+ + 
Немає потреби + 

ІТ 

+  + 

6. Диференціальні 
рівняння + + 

Немає потреби + 
ІТ 

+  + 

7. Дискретна 
математика + + Немає потреби + 

ІТ 
  + 

8. Бази даних та 
інформаційні 

 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ 
  + 

9. Програмне 
забезпечення КС + + Немає 

потреби 
+ 

ІТ 
  + 

10. Методи 
обчислень + Нема

є потреби + + 
ІТ 

  + 

11. Психологія + + Немає потреби + 
ІТ 

  + 

12. Web-програмування + + Немає потреби + 
 

  + 
13. Педагогіка + + + + 

 
   

14. Операційні системи + + Немає потреби + 
 

   
15. Методика навчання 

інформатики + + + + 
ІТ 

   

16 Комп’ютерні мережі 
+ Немає 

потреби + + 
ІТ 

   

17. Програмування + Немає 
потреби + + 

ІТ 
   

18 Архітектура 
компютерів  + Немає 

потреби + + 
ІТ 

   

19 Методи оптимізації 
та досл-ня операцій + Немає 

потреби + + 
ІТ 

   

20 Освітні технології + + Немає потреби + 
ІТ 

   

21 Методика навчання 
математики + Немає 

потреби + + 
ІТ 

   

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Професійна підготовка 

1 Аналіз 
алгоритмів/Теоретич
не програмування 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ + 
  

2 Мультимедійні 
технології/ 
Інтерактивний 

 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +  
 

3 Компютерна 
графіка/3D-
моделювання 

+ 
Немає 
потреби + + 

ІТ +  
 

4 Скриптові мови 
програмування/Мова 
програмування  
Python 

+ 

Немає 
потреби + + 

ІТ +  

 



5 Розробка серверного 
ПЗ/Розробка Web-
додатків 

+ + Немає потреби + 
ІТ +  

 

6 Теорія інформації і 
кодування/Основи 
криптології 

+ + 
Немає потреби + 

ІТ +  
 

7 Технології 
документообігу/Вида
вничі системи 

+ 
Немає 
потреби + + 

ІТ +  
 

8 Програмування для 
мобільних 
платформ/Сучасні 
технології 
програмування 

+ 

Немає 
потреби 

+ + 
ІТ +  

 

9 Елементарна 
математика/Шкільни
й курс математики 

+ + 
Немає потреби 

+ 
ІТ +  

 

10 Основи 
мікроелектроніки/Ко
мпютерна 
електроніка 

+ 

Немає 
потреби + + 

ІТ 

   

11 Адміністрування 
комп'ютерних мереж/ 
Основи управління 
серверними 
платформами 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +  

 

12 Математична 
логіка/Компютерна 
математика 

+ + Немає потреби + 
ІТ +  

 

13 Основи теорії 
графів/Інформаційне 
моделювання з 
використанням 
графів 

+ 

Немає 
потреби 

+ + 
ІТ +  

 

14 Компютерне 
моделювання/Прикла
дні аспекти 
цифрового 
математичного 
моделювання 

+ 

Немає 
потреби 

+ + 
ІТ +  

 

Методичне забезпечення державної атестації 
 
№ 
з/п 

Найменування виду 
державної атестації (державний 
екзамен, дипломна робота 
(проект)) 

Інформація про наявність («+», «-» ) 

Методичні 
розробки 

Тематика 
наукових робіт 

Програми 
державних 
екзаменів 



 Комплексний екзамен з 
інформатики та методики її 
навчання, з математики та 
методики її навчання 

  + 

4.4. Інформаційне забезпечення 

№ 
п/ 
п 

Навчальна 
дисципліна 

Автор 
підручника 
авч. 
посібника 
тощо) 

Найменування ручника (навчального 
посібника тощо) 

Найменува
нн 
давництва, 
рік 
видання 

Кількі
сть 
примі
рникі
в 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Загальна підготовка 

1 Історія 
України та 
національн
ої культури 

Зайцев Ю. Історія України: Від давнини до 
сучасності. — 4 вид. 

Львів:Світ, 
2003. – 
520 с. 

16 

  Л.Є.Дещинс
ький, 
І.О.Гаврилів, 
Р.Д.Зінкевич
. 

Історія України та її державності: 
навч. Посібник для студентів і 
викл.вузів. -3-є вид., перероб. допов. 

Львів:Беск
ид Біт, 
2005 – 368 
с. 

0 

  В.М.Литвин, 
А.Г.Слюсаре
нко, 
В.Ф.Колесни
к та ін.. 

Історія України: навч.-метод. 
посібник для семінарських занять. 

К.: Знання, 
2006. – 607 
с. 

2
0 

  Михальчук 
П.А. 

Історія України: курс лекцій: навч. 
посіб. для студ. неістор. спец. вузів. 

Тер
нопіль, 
Астон, 
2003. – 272 
с.  

2
1 

  В. О. 
Лозовий 

Історія української культури [Текст] : 
підручник / МОН України, Нац. ун-т 
"Юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого"; за ред. В. О. 
Лозового. 

Х. : Право, 
2013. – 367 
с. 

8 

  Коріненко 
П.С., 
Михальчук 
П.А. 

Історія України [Текст] : Навч.-
метод. посіб. для студ. усіх фак. 
неіст. спец. денної і заочн. форм 
навчання 

Тернопіль : 
Астон, 
2002. – 56 
с. 

5 

  Бойко О. Д.   Історія України [Текст] : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. 5-те вид., 
доповн.  

К. : 
Академвид
ав, 2014. – 
720 с. 

1
5 

  О. Кісь, 
В. Мисан, 
С. Антіпова 

Разом на одній землі. Історія України 
багатокультурна [Текст] : навчальний 
посібник 

Львів : 
ЗУКЦ, 
2012. – 332 
с. 

2
0 

  О.Ю.
Павлова, 

Історія української культури 
[Текст] : навч. посібник для студ. 

К. : 
Центр 

2
3 



Т.Ф.Мельни
чук, 
І.В.Грищенк
о, 
В.В.Панталі
єнко 

вищ. навч. закладів; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, 
Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України 

учбової 
літератури, 
2012. – 343 
с. – [Гриф 
надано М-
вом освіти 
і науки, 
молоді та 
спорту 
України, 
лист 
№1/11-
2507 від 
30. 03. 2011 
р.]. 

  Корогод Г.І. Перша Конституція України. Пилип 
Орлик і його діяльність в еміграції 
[Текст] : Навч. посібник 

Суми : 
Університе
тська 
книга, 
2008. – 
123с. 

5 

  Багацький 
В.В. 

Історія України [Текст] : підручник К. : Алерта, 
2010. – 387 
с. 

1 

2 Людина і 
навколишн
є 
середовищ
е 

Грибан В.Г. Валеологія. Підручник. К: Центр 
учбової 
літератури, 
2008. – 
214 с. 

1 

  Любарська 
О.М. 

Соціалізація особистості К.: 
«Ленвіт», 
2012. 

 

2
2 

  Лукашевич 
М.П. 

 

Соціалізація. Виховні механізми і 
технології 

К.: ІЗМН, 
1998. – 112 
с. 

 

2
1 

  Рижков М. 
М. 

Навколишнє середовище і мир на 
планеті  / М. М. Рижков.  

К. : Знання, 
1991. – 48 
с. 

1 

  Скоробогати
й Я. П., В. В. 
Ощаповськи
й, В. О. 
Василечко, 
С. Л. 
Кусковець 

Основи екології: навколишнє 
середовище і техногенний вплив  : 
підручник /.  

Львів : 
Новий 
Світ–2000, 
2008. – 222 
с. 

2 

  Хижняк 
М.І.,  

Нагор
на А.М. 

Здоров’я людини та екологія. К.: 
Здоров’я, 
1995. – 
232 с. 

9 



3 Іноземна 
мова 

Журавель І., 
Чотарі В., 
Деркач Г., 
Дубенскова 
В. 

Професійна та повсякденна 
англійська мова 

Тернопіль: 
ТНПУ, 
2007 0 

  Іванчук В. 
В. 

Практичний курс англійської мови. 3 
курс: посіб. з практики усного та 
писемного мовлення для студ.  

Вінниця : 
Нова 
Книга, 
2003 

5
1 

  Т. Олендр, І. 
Скорейко 

У світі англійської мови Тернопіль : 
ТНПУ, 
2005. – 199 
с. 

5 

  Жовківський 
А. М. 

Німецька мова з новим правописом : 
[підручник]. 

Чернівці: 
Прут, 2001 1 

  А. І. Турчин, 
З. Д. Мелех. 
– 

Німецька мова [Текст] = Deutsch fuer 
Fernstudenten : навч. посіб. для студ. 
немовних спец. заочної форми навч. 
2-ге вид., випр. та доповн. – 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2006. – 240 
с.  

8 

  О. Г. 
Пермякова  

A vous de Parler [Текст] : Langue et 
civilisation frangaises : навч. посіб. для 
студ. 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2005. – 122 
с. 

2
0 

4 Українська 
мова  
(за 
професійни
м 
спрямуван
ням) 

Симоненко 
Т. В., 
Чорновол Г. 
В.,  
Руденко Н. 
П.  

Українська мова за професійним 
спрямуванням : практикум : навч. 
Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл.  

К. : 
Академія, 
2010. 

0 

  Бацевич 
Ф.С. 

Основи комунікативної лінгвістики : 
підручник 

К. : 
Видавничи
й центр 
„Академія”
, 2004. – 
344 с. 

0 

  Голосовська 
Г.Г. 

Українська мова для всіх [Текст] : 
навчальний посібник 

К. : Вид. 
центр 
"Академія"
, 2013. – 
214 с. 

0 

  Семеног 
О.М. 

Культура наукової української мови 
[Текст] : навчальний посібник 

К. : Вид. 
центр 
"Академія"
, 2012. – 
213 с. 

1
5 

  Корж А.В. Українська мова професійного 
спрямування [Текст] : навч. посібник 

К. : КНТ : 
ЦУЛ, 2012. 
– 293 с. 

 

3
2 

  Погиба Л.Г. Українська мова фахового 
спрямування [Текст] : підручник [для 

К. : 
Кондор, 

2
3 



студ. вищ. навч. закладів] 2011. – 348 
с. 

  Головата, Л. 
М.  / Л. М. Г
оловата 

Українська мова (за професійним 
спрямуванням) [Текст] : комплексні 
контрольні роботи для студ. ін-ту 
педагогіки і психології : [методичні 
рекомендації] 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2015. – 102 
с. 

2
6 

  Дідук-
Ступ’як, Г. 
І.  

Українська мова (за професійним 
спрямуванням) [Текст] : курс лекцій : 
навчальний посібник. Кн. 1 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2012. – 230 
с. 

2
4 

  Палихата, Е. 
Я.   

Українська мова за професійним 
спрямуванням [Текст] : методичні 
рекомендації для студ. 

К. : Либідь, 
2009. – 61 
с.  

8 

  Яцук О.В. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) : метод. Рек. Для 
студ. Спец. «Початкова освіта». 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2013. — 97 
с.  

3
7 

5 Філософія 
 

Бичко І.В., 
Бойченко 
І.В., 
Табачковски
й В.Г. 

Філософія К.: Либідь, 
2001. – 350 
с. (укр.) 1

0 

  Заїченко 
Г. А., 
Сагатовский 
В. М., 
Кальник І. І. 

Філософія К.: Вища 
школа, 
1995. – 380 
с. (укр.) 

2
0 

  П. М. 
Залюбовськи
й, О. А. 
Розумович 

Філософія [Текст] : навч.-метод. 
посіб. 

Тернопіль : 
ТДПУ, 
2002. – 84 
с.  

8 

  П. М. 
Залюбовська
., О. А. 
Розумович. –  

Філософія [Текст] : навчально-
методичний посібник 

Тернопіль : 
ТДПУ, 
2000. – 76 
с. 

2 

  Л. Р. 
Кондратюк, 
Г. А. 
Поперечна, 
О. А. 
Розумович, 
Н. Л. 
Морська 

Філософія [Текст] : навчально-
методичний посібник 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2005. – 104 
с. 

2

8 

  Горлача 
М.І.,Кремен
я В.Г., 
Рибалка В.К. 

Філософія. Підручник Харків: 
Консул, 
2000. – 412 
с. (укр.) 

2

2 

  Кремень 
В.Г. 

Філософія:мислителі, ідеї, концепції. 
Підручник 

К.: Книга, 
2005. – 432 
с. (укр.) 

2
0 



6 Кул
ьтура 
безпеки 

Вдовенко І. 
С.  

Методика викладання курсу безпеки 
життєдіяльності : навч. посіб. для 
викл. та студ. вищ. навч. закл.  

К. : 
Кондор, 
2011. 2 

  Піскунова Л. 
Е., 
Прилипко 
В. А., 
Зубок Т. О.  

Безпека життєдіяльності: підруч. для 
студ. вищ. навч. закл.  

К. : 
Академія, 
2012.  6 

  Яким Р. С.  Безпека життєдіяльності людини : 
навч. посіб. для студ. вузів 

Львів : 
Бескид Біт, 
2005.  0 

7 Фізи
чне 
виховання 
(позакреди
тна 
дисципліна
) 

Носко М. О., 
Данілов 
О. О., 
Маслов 
В. М. 

Фізичне виховання і спорт у вищих 
навчальних закладах при організації 
кредитно-модульної технології : 
підручник 

К. : Слово, 
2011. 

1 

  Шиян Б. М., 
Папуша В. Г
. 

Теорія фізичного виховання : навч. 
посіб. 

Тернопіль : 
Збруч, 
2000 

1
0 

  Винничук О. Історико-педагогічні аспекти 
розвитку фізичної культури  : 
навчальний посібник для студ. вищ. 
пед. навч. закл. 

Тернопіль : 
Астон, 
2005. – 404 
с. 

7 

  Мехоношин, 
С. О.   

Фізичне виховання студентів. 
Контроль та самоконтроль рухового 
режиму  : [поради студ.] 

Тернопіль : 
ТНПУ : 
[Вектор], 
2013. 

4 

  Папуша, В. 
Г.  

Фізичне виховання школярів  : 
форми, зміст, організація : навч. 
посіб 

Тернопіль : 
Підруч. і 
посіб., 
2006. – 192 
с. 

1 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Професійна підготовка 
1 Математич

ний аналіз 
 

Давидов М. 
О.  
 

Курс математичного аналізу [Текст] : 
підруч. для студ. фіз.-мат. фак. пед. 
ін-тів: В 3 ч. Ч. 1 : Функції однієї 
змінної / М. О. Давидов. – 2-е вид., 
перероб. і допов.  

К. : Вища 
шк., 1990. – 
383 с. 31 

  Давидов М. 
О.  

Курс математичного аналізу [Текст] : 
підруч. для студ. фіз.-мат. фак. пед. 
ін-тів : в 3 ч. Ч. 2 : Функції багатьох 
змінних і диференціальні рівняння 
/ М. О. Давидов. – 2-ге вид., 
переробл. і допов.  

К. : Вища 
шк., 1991. – 
366 с.  1

4 

  Берман Г. 
Н.  

Сборник задач по курсу 
математического анализа [Текст] : 
учебное пособие для студ. вузов 
/ Г. Н. Берман. – 20-е изд. –. –  

М. : Наука, 
1985. – 384 
с. 

7
4 



 
  Демидович 

Б. П.  
Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу [Текст] : 
учеб. пособие для студ. физ. и мех.-
мат. спец. высш. учеб. заведений 
/ Б. П. Демидович. – 10-е изд., испр.  

М. : Наука, 
1990. – 624 
с. 2

04 

  Виленкин 
Н. Я. 

Задачник по курсу математического 
анализа [Текст] : учебное пособие 
для студ. заоч. отделений физ.-мат. 
фак. пед. ин-тов. Ч. 1 
/ Н. Я. Виленкин, К. А. Бохан, 
И. А. Марон [et al.] ; под ред. Н. Я. 
Виленкина.  Статистика 
використання: Видач: 193 

М. : 
Просвещен
ие, 1971. – 
350 с. 3

3 

  Виленкин 
Н. Я. 

Задачник по курсу математического 
анализа [Текст] : учебное пособие 
для студ. заочных отделений физ.-
мат. фак. пед. ин-тов. Ч. 2 
/ Н. Я. Виленкин, К. А. Бохан, 
И. А. Марон [et al.] ; под ред. Н. Я. 
Виленкина.   

М. : 
Просвещен
ие, 1971. – 
336 с. 2

6 

  Дзядик В. 
К.  

Математичний аналіз [Текст] : 
підручник: у 2 т. Т. 1 / В. К. Дзядик.  

К. : Вища 
школа, 
1995. – 495 
с. 

9 

  Дороговцев 
А. Я.  

Математический анализ [Текст] : 
сборник задач / А. Я. Дороговцев.  

К. : Вища 
школа, 
1987. – 408 
с. 

1 

  Дороговцев 
А. Я.  

Математичний аналіз [Текст] : 
Підруч. для студ. вищих навч. закл.: 
У 2 ч. Ч. 1 / А. Я. Дороговцев.  

К. : Либідь, 
1993. – 320 
с. 

2
9 

  Дороговцев 
А. Я.  

Математичний аналіз [Текст] : 
Підруч. для студ. вищих навч. закл.: 
У 2 ч. Ч. 2 / А. Я. Дороговцев.  

К. : Либідь, 
1994. – 304 
с. 5 

  Ильин В. А.  Математический анализ [Текст] : 
учебник для студ. вузов, обуч. по 
спец. "Математика" / В. А. Ильин, 
В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов ; под 
ред. А. Н. Тихонова.  

М. : Наука, 
1979. – 720 
с. 4 

  Ляшко И. И.  Математический анализ в примерах и 
задачах [Текст] : учебное пособие для 
вузов. Ч. 2 : Ряды, функции 
нескольких переменных, кратные и 
криволинейные интегралы 
/ И. И. Ляшко, А. К. Боярчук, 
Я. Г. Гай, Г. П. Головач.  

К. : Вища 
школа, 
1977. – 672 
с. 

3
6 

  Никольский 
С. М.  

Курс математического анализа 
[Текст] : Учебник для студ. вузов. Т. 
2 / С. М. Никольский. – 4-е изд., 
перераб. и доп.  

М. : Наука, 
1991. – 
544с.  

3
0 



  Никольский 
С. М.  

Курс математического анализа 
[Текст] : Учебник для вузов. Т. 1 
/ С. М. Никольский. – 4-е изд., 
перераб. и доп. –– ISBN 5-02-014424-
Х. 

М. : Наука, 
1990. – 528 
с.  

5
6 

  Фихтенголь
ц Г. М.  

Основы математического анализа 
[Текст] : учебник для мех.-мат. фак. 
гос. ун-тов и физ.-мат. фак. пед. ин-
тов. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. – Изд. 
6-е, стер.  

М. : Наука, 
1968. – 440 
с.  

5
2 

  Шкіль М. І. Математичний аналіз [Текст] : 
підруч. для студ. вузів мат. спец. : у 2 
ч. Ч. 1 / М. І. Шкіль. – 3-тє вид., 
переробл. і доповн.  

К. : Вища 
шк., 2005. – 
447 с.  

2
9 

  Шкіль М. І. Математичний аналіз [Текст] : 
підруч. для студ. вузів мат. спец. : у 2 
ч. Ч. 2 / М. І. Шкіль. – 3-тє вид., 
переробл. і доповн.   

К. : Вища 
шк., 2005. – 
447 с 

3
0 

  Шунда Н. 
М.  

Практикум з математичного аналізу 
[Текст] : Інтегральне числення. Ряди 
/ Н. М. Шунда, А. А. Томусяк.  

К. : Вища 
школа, 
1995. – 542 
с. 

8
1 

2 Алгебра та 
геометрія 

А. И. 
Кострикин, 
Ю. И. 
Манин 

Линейная алгебра и геометрия: Учеб. 
пособие для вузов 

М. : Наука, 
1986. – 304 
с. 5 

  В. П. 
Яковець, В. 
Н. Боровик, 
Л. В. 
Ваврикович 

Аналітична геометрія: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. 

Суми : 
Університе
тська 
книга, 
2004. – 296 
с. 

5 

  В. П. 
Яковець, В. 
Н. Боровик, 
Л. В. 
Ваврикович 

Аналітична геометрія: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. 

Суми : 
Університе
тська 
книга, 
2004. – 296 
с. 

5 

  Б. В. 
Гриньов, І. 
К. 
Кириченко 

Аналітична геометрія: підруч. для 
вищ. техн. навч. закл. 

Х. : 
Гімназія, 
2008. – 182 
с. 

8
0 

  И. И. 
Привалов 

Аналитическая геометрия: 
практическое пособие 

К. : УСХА, 
1991. – 277 
с. 

2
9 

3 Фізика 
 

В. П. Дущен
ко, 
І. М. Кучеру
к 

Загальна фізика: Фізичні основи 
механіки. Молекулярна фізика і 
термодинаміка: Навч. посіб. для студ. 
пед. ін-тів 

К. : Вища 
школа, 
1987. – 431 
с. 

4 

  І. М. Кучеру
к, 
І. Т. Горбачу

Загальна фізика: Електрика і 
магнетизм: Навч. посіб. для студ. 
фіз.-мат. фак. пед. ін-тів 

К. : Вища 
школа, 
1990. – 367 

7
9 



к с. 
  І. М. Кучеру

к, 
В. П. Дущен
ко 

Загальна фізика. Оптика. Квантова 
фізика: навчальний посібник для 
студ. пед. ін-тів 

К. : Вища 
школа, 
1991. – 463 
с. 

22 

  Г. Ф. Бушок, 
В. В. Леванд
овський, 
Г. Ф. Півень 

Курс фізики: навчальний посібник 
для студ. фіз- мат. фак. вищ. пед. 
закл. освіти : у 2 кн. Кн. 1 : Фізичні 
основи механіки. Електрика і 
магнетизм 

К. : Либідь, 
1997. – 448 
с. 

4
6 

  Г. Ф. Бушок, 
Є. Ф. Венгер 

Курс фізики: навчальний посібник : у 
2 кн. Кн. 2 : Оптика. Фізика атома і 
атомного ядра. Молекулярна фізика і 
термодинаміка 

К. : Либідь, 
2001. – 424 
с. 

4
9 

  І. М. Кучеру
к, 
І. Т. Горбачу
к, 
П. П. Луцик 
; за ред. І. М. 
Кучерук 

Загальний курс фізики: навч. посіб. 
для студ. вищ. техн. і пед. закл. 
освіти : у 3 т. Т. 1 : Механіка. 
Молекулярна фізика і термодинаміка 

К. : 
Техніка, 
1999. – 
532 с.  

4
4 

  І. М. Кучеру
к, 
І. Т. Горбачу
к, 
П. П. Луцик 
; за ред. І. М. 
Кучерук 

Загальний курс фізики: навч. посіб. 
для студ. вищ. техн. і пед. навч. закл. 
: у 3 т. Т. 2 : Електрика і магнетизм 

К. : 
Техніка, 
2001. – 
452 с.  

5
2 

  І. М. Кучеру
к, 
І. Т. Горбачу
к ; за ред. 
І. М. Кучеру
к 

Загальний курс фізики: навч. посіб. 
для студ. техн. і пед. спец. вузів : У 3 
т. Т. 3 : Оптика. Квантова фізика 

К. : 
Техніка, 
2006. – 518 
с. 

9
9 

  В. М. Барано
вский, П. В. 
Бережний, 
І. Т.Горбачу
к, 
Барановськи
й В.М., 
Береж-ний 
П.В., 
Горбачук 
І.Т.  

Загальна фізика : Лабораторний 
практикум : Навч. посібник 

К. : Вища 
школа, 
1992. – 
509с. 

5
5 

  В. М. Барано
вський, П. В. 
Бережний, 
П. О. Возни
й, 
Барановськи
й В.М., 

Загальна фізика: Збірник задач : 
Навч. посібник 

К. : Вища 
школа, 
1993. – 359 
с. 

5
5 



Бережний 
П.В., Возний 
П.О., 
Касперський 
А.В., 
Кучерук 
І.М., Леван-
довський 
В.В., Пасіч-
ник Ю.А., 
Петрусенко 
С.К., Січкар 
Т.Г., Стецен-
ко Т.П., Чер-
нявський 
В.П., Шут 
М.І., 
Горбачук 
І.Т.  

4 Теорія 
ймовірност
ей та 
математич
на 
статистика 

 

М. І. Жалдак
, 
Н. М. Кузьмі
на, 
Г. О. Михалі
н 

Збірник задач і вправ з теорії 
ймовірностей і математичної 
статистики: для студ. фіз.-мат. спец. 
пед. ун-тів 

Полтава : 
Довкілля-
К, 2010. – 
728 с. 2

0 

  Міхайленко 
В. М.  

Теорія ймовірностей, ймовірнісні 
процеси та математична статистика 
[Текст] : збірник задач 
/ В. М. Міхайленко, С. А. Теренчук, 
О. О. Кубайчук.   

К. : Європ. 
ун-т, 
2007. – 116 
с. 

3 

  Скасків 
Олег  

Теорія ймовірностей [Текст] : 
навчальний посібник / Олег Скасків.   

Львів : 
Чижиков І., 
2012. – 144 
с.  

3 

  Шефтель З. 
Г.  

Теорія ймовірностей: Підруч. для 
студ. пед. навч. закладів 

К. : Вища 
шк., 1994. – 
192 с. 

6
5 

5. Дискретна 
математика 

 

Ю. В. 
Нікольський
, В. В. 
Пасічник, 
Ю. М. 
Щербина 

Дискретна математика: підручник – 
2-ге вид., випр. та доповн. 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2010. 
– 432 с. 

2
0 

  Ю. В. 
Нікольський
, В. В. 
Пасічник, 
Ю. М. 
Щербина 

Дискретна математика: підручник 
для студ. вищ. навч. закл. 

К. : Вид. 
група ВНV, 
2007. – 368 
с. 5 

  Ю. М. 
Бардачов, 

Дискретна математика: підручник 
для студ. вищ. техн. навч. закл. 2-ге 

К. : Вища 
шк., 2007. – 

2
0 



Н. А. 
Соколова, 
В. Є. 
Ходаков 

вид., переробл. і доповн.  383 с. 

  І. Я. 
Спекторськи
й 

Дискретна математика: навч. посіб. 
для студ. вузів – 2-ге вид., випр. і 
допов.  

К. : 
Політехнік
а : 
Періодика, 
2004. – 220 
с. 

2 

  Р. Є. 
Ямненко  

Дискретна математика К.: 
Четверта 
хвиля, 
2010. – 104 
с. 

5 

6 Бази даних 
та 
інформацій
ні системи 

Ю.С. Рамськ
ий 

Проектування й опрацювання баз 
даних. 

Тернопіль: 
Навчальна 
книга – 
Богдан, 
2005. – 115 
с. 

1
2 

  В.В. Пасічни
к, 
В.А. Резніче
нко 

Організація баз даних та знань. К.: 
Видавнича 
група BHV, 
2006. – 384 
с. 

5 

  Н.Р. Балик, 
В.І. Мандзю
к 

Бази даних: MySQL. Посібник для 
студентів. 

Тернопіль: 
Навчальна 
книга – 
Богдан, – 
2010. – 
160 с. 

2
0 

  Н.Р. Балик, 
В.І. Мандзю
к 

MySQL. Лабораторний практикум. 
Посібник для студентів. 

Тернопіль: 
Навчальна 
книга – 
Богдан – 
2008. – 
88 с. 

2
5 

  В.Д. Руденк
о  

Бази даних в інформаційних 
системах. 

К.: – 
Фенікс, 
2010, – 
235 с. 

0 

7 Методи 
обчислень 

М. Я. Лящен
ко, 
М. С. Голова
нь 

Чисельні методи: підруч. для студ. 
пед. навч. закладів 

К. : Либідь, 
1996. – 288 
с. 

2
2 

  Бахвалов Н. 
С.  

Численные методы: Учеб. пособие 
для физ.-мат. отд. вузов 

М. : Бином. 
Лаборатор
ия знаний, 
2004. – 636 
с.  

8 



  І. П. Гаврил
юк, 
В. Л. Макар
ов 

Методи обчислень: Підручник для 
студ. вузів: У 2 ч. Ч. 1 

К. : Вища 
шк., 1995. – 
367 с.  

4
6 

  Л. Н. 
Фельдман, 
А. І. 
Петренко, 
О. А. 
Дмитрієва 

Чисельні методи в інформатиці 
[Текст] : підруч. для студ., які навч. 
за напр. "Комп’ютерні науки" і 
"Прикладна математика" 

К. : Вид. 
група BHV, 
2006. – 480 
c. 3 

  И. С. 
Березин, 
Н. П. 
Жидков 

Методы вычислений [Текст] : учеб. 
пособие для вузов . Т. 1 /  

М. : 
Физматгиз, 
1962. – 464 
с. 

3 

  И. С. 
Березин, 
Н. П. 
Жидков 

Методы вычислений [Текст] : учеб. 
пособие для вузов . Т. 2 

М. : 
Физматгиз, 
1962. – 640 
с. 

3 

  М. К. 
Гавурин 

Лекции по методам вычислений : 
учебное пособие для студ. мат. спец. 
ун-тов / 

М. : Наука, 
1971. – 248 
с. 

3 

8 Психологія О. В. 
Скрипченко, 
Л. В. 
Долинська, 
З. В. 
Огороднійчу
к 

Загальна психологія: підручник для 
студ. вузів 

К. : Либідь, 
2005. – 464 
с. 2

96 

  О. 
Скрипченко, 
Л. 
Долинська, 
З. 
Огороднійчу
к 

Загальна психологія: навчальний 
посібник 

К. : А.П.Н., 
2002. – 464 
с. 

12 

  Р. В. 
Павелків 

Загальна психологія: підручник для 
студ. вищ. навч. закл. 

К. : 
Кондор, 
2009. – 576 
с. 

2
7 

  Ануфрієва 
Н.М., 
Зелінська 
Т.М., 
Єрмакова 
Н.О.  

Соціальна психологія: Навчально-
методичний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів 

К.: 
Каравела, 
2011.- 296 
с 

2
5 

  В. В. 
Волошина, 
Л. В. 
Долинська,  
С. О. 
Ставицька, 
О. В. Темрук 

Загальна психологія: практикум : 
навчальний посібник для студ. вузів 

К. : 
Каравела, 
2007. – 
280 с. 5

0 



  Поліщук 
В.М. 

Вікова і педагогічна психологія 
[Текст] : навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закладів 

Суми : 
Університе
тська 
книга, 
2010. – 351 
с. 

4
5 

  Ільїна Н.М. Загальна психологія в 
екзаменаційних питаннях і 
відповідях [Текст] : навч. посібник 
для студ. вищ. навч. закладів 

Суми : 
Університе
тська 
книга, 
2009. – 238 
с. 

 

7
8 

  Столяренко 
О.Б. 

Психологія особистості [Текст] : 
навч. посібник 

Кам’янець-
Подільськи
й : [ПП 
"Медобори
-2006"], 
2012. – 219 
с. 

4
7 

9 Педагогіка Мельничук 
С.Г. 

Педагогіка (Теорія виховання) 
[Текст] : навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закладів 

К. : Слово, 
2012. – 285 
с. 

 

3
6 

  Волкова 
Н.П. 

Педагогіка [Текст] : навч. посібник К. : 
Академвид
ав, 2012. – 
615 с. 

2
5 

  Фіцула М.М. Педагогіка [Текст] : навч. посібник 
для студ. вищ. пед. закладів освіти 

Тернопіль : 
Навчальна 
книга-
Богдан, 
2010. – 231 
с. 

6
4 

  Фіцула М. 
М. 

Вступ до педагогічної професії 
[Текст] : навч. посібник для студ. 
вищ. пед. закладів освіти 

Тернопіль : 
Навчальна 
книга-
Богдан, 
2009. – 168 
с. 

2
5 

  
О. В. 
Вихрущ,В. 
В. Матіяш  

Педагогіка [Текст] : тести 

Тернопіль : 
ТНПУ : 
ТАЙП, 
2011. – 212 
с.  

1
2 

  
Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : навчальний 

посібник 

К. : 
ДАКККіМ, 
2008 

7
4 

  Галус О. М. 
Шапошніков
а Л. М.  

Порівняльна педагогіка : [навч. 
посіб.] 

К. : Вища 
шк., 2006. 

2
8 



  С. Д. Макси
менко, М. Б. 
Євтух, Я. В. 
Цехмістер, 
О. О. Лазуре
нко  

Психологія та педагогіка [Текст] : 
підручник для студ. вищ. навч. закл. 

К. : Слово, 
2012. – 578 
с. 

5
2 

10 Методика 
навчання 
інформатик
и 

Н.В.Морзе Методика навчання інформатики. 
Частина 1. Загальна методика 
навчання інформатики. Навч. 
посібник. 

К.: 
Навчальна 
книга, 
2004. – 256 
с. 

5 

  Н.В.Морзе Методика навчання інформатики. 
Частина 2. Методика навчання 
інформаційних технологій. Навч. 
посібник. 

К.: 
Навчальна 
книга, 
2004. – 287 
с. 

5 

  Н.В.Морзе Методика навчання інформатики. 
Частина 3. Методика навчання 
основних послуг мережі Інтернет. 
Навч. посібник. 

К.: 
Навчальна 
книга, 
2004. – 196 
с. 

1
5 

  Н.В.Морзе Методика навчання інформатики. 
Частина 4. Методика навчання основ 
алгоритмізації та програмування. 
Навч. посібник. 

К.: 
Навчальна 
книга, 
2004. – 368 
с. 

5 

  Т.М. Барболі
на  

Шкільний курс інформатики та 
методика його викладання: 
Навчальний посіб.  

Полтав. 
держ. пед. 
університе
т ім. В.Г. 
Короленка. 
– Полтава:, 
2007. – Ч.1. 
Загальна 
методика. – 
124 с. 

5 

  Т.М. Барболі
на 

Шкільний курс інформатики та 
методика його викладання: 
навчальний посіб.  

Полтава, 
2008. – Ч.2. 
Часткова 
методика. – 
116 с. 

5 

  Н.В. Морзе, 
О.В. Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г. Кузьмін
ська , Н.А. 
Саражинськ
а. 

Інформатика: підруч. для 5 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 
2013. – 256 
с. 

2
0 

  Н.В. Морзе, 
О.В.  Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г.  Кузьмі

Інформатика: підруч. для 6 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 

2
0 



нська , Н.А. 
Саражинськ
а 

2014. – 256 
с. 

  Н.В. Морзе, 
О.В.  Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г. Кузьмін
ська 

Інформатика: підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 
2015. – 256 
с. 

2
0 

  Н.В. Морзе, 
О.В.  Барна, 
В.П.  
Вембер, 
О.Г. Кузьмін
ська 

Інформатика: підруч. для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закл.:  рівень 
стандарту 

К.: 
Школяр, 
2011. – 304 
с. 

2
0 

  Н.В. Морзе, 
О.В. Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г. Кузьмін
ська , Н.А. 
Саражинськ
а. 

Інформатика: підруч. для 5 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 
2013. – 256 
с. 

2
0 

  Н.В. Морзе, 
О.В.  Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г.  Кузьмі
нська , Н.А. 
Саражинськ
а 

Інформатика: підруч. для 6 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 
2014. – 256 
с. 

2
0 

  Н.В. Морзе, 
О.В.  Барна, 
В.П. Вембер, 
О.Г. Кузьмін
ська 

Інформатика: підруч. для 7 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів   

К.:  
Видавничи
й дім 
«Освіта», 
2015. – 256 
с. 

2
0 

11 Комп’ютер
ні мережі  

Буров Є. В. Комп’ютерні мережі: підручник /  
Є. В. Буров. 

Львів : 
Магнолія 
2010. – 262 
с. 

0 

  Воробієнко 
П. П. 

Телекомунікаційні та інформаційні 
мережі: підруч. для вузів /  
П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк,  
П. І. Резніченко. 

К. : 
САММІТ-
КНИГА, 
2010. – 640 
с. 

2 

  Столлингс 
В. 

Современные компьютерные сети СПб. : 
Питер, 
2003. – 
783 с. 

2 

  Самсонов В. 
В. 

Методи та засоби Інтернет-
технологій [Текст] : навчальний 
посібник для студ. вищ. навч. закл. 

Х. : 
Компанія 
СМІТ, 
2008. – 264 

5 



с. 
  Кравчук С. 

О. 
Основи комп’ютерної техніки: 
Компоненти, системи, мережі: 
навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл. 

К. : 
Каравела, 
2005. – 
344 с. 

4 

12 
Програмув
ання 

Б. Керниган Язык программирования Си 
./Б.  Керниган, Д.  Ритчи ; Пер. с англ. 
. – 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : 
Финансы и 
статистика, 
1992. – 
272 с. 

3 

  Б. Страустру
п 

Язык программирования Си ++./ Б. 
Страуструп ; Пер. с англ. 

М. : Радио 
и связь, 
1991. – 
352 с. 

2 

  С. А. Абра-
мов, Г. Г. 
Гнездилова,  
Е. Н. Капус-
тина, М. 
И.  Селюн.  

Задачи по программированию М. : Наука, 
1988. – 
224  с. 

2
0 

  Р.  Уинер Язык Турбо Си М. : Мир, 
1991. – 
384  с 

3 

  Лутц М. Программирование на Python, том I, 
4-е издание. – Пер. с англ. 

СПб.: 
Символ-
Плюс, 
2011. – 992 
с. 

5 

  Лутц М. Программирование на Python, том II, 
4-е издание. – Пер. с англ. 

М.– СПб.: 
Символ-
Плюс, 
2011. – 992 
с. 

5 

  Сегаран. Т. Программируем коллективный 
разум. – Пер. с англ. 

СПб: 
Символ-
Плюс, 

2008
. – 368 с. 

3 

  Ж Арсак Программирование игр и 
головоломок] / Ж. Арсак ; пер. с фр. 
А. И. Штерна 

М. : Наука, 
1990. – 
224  с. 

4 

  С.И. Бобров
ский 

Delphi 7: учебный курс СПб. : 
Питер, 
2004. – 
736 с. 

1 

  В.В. Бублик Створюємо проекти мовою Delphi: 
практикум 

К. : Ред. 
газет 
природн.-
мат. циклу, 
2013. – 
128  с. 

2 



  С.М. Париж
ский 

Delphi : Учимся на примерах / С.М. 
Парижский ; Под ред. Ю.А.Шпака 

К. : МК-
Пресс, 
2005. – 
216  с. 

4 

  В.А. Понома
рев 

Базы данных в Delphi 7: Самоучитель СПб. : 
Питер, 
2003. – 
224 с. 

2 

  М.Е. Флёнов Delphi 2005: секреты 
программирования / М. Е. Флёнов ; 
ред. Е. Строганова . 

СПб. : 
Питер, 
2006. – 
266 с. 

3 

13 
Архі

тектура 
комп’ютері
в  

Скотт 
Мюллер  

Модернизация и ремонт ПК  «ВИЛЬЯМ
С», 2013  2 

  Следзінськи
й, І. Ф  

Основи інформатики: посібник для 
студентів  

Тернопіль : 
Навчальна 
книга–
Богдан, 
2007. – 
160 с.  

2
0 

14 
Операційні 
системи 

Шеховцов 
В. А. 

Операційні системи: підручник для 
студ. вузів 

К. : Вид. 
група BHV, 
2005. – 576 
с. 

3 

  Бондаренко 
М. Ф. 

Операційні системи: навчальний 
посібник для студ. вищ. навч. закл. 

Х. : СМІТ, 
2008. – 432 
с. 

5 

  Кравчук С. 
О. 

Основи комп’ютерної техніки: 
Компоненти, системи, мережі: 
навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл. 

К. : 
Каравела, 
2005. – 
344 с. 

4 

  Габрусєв В. 
Ю. 

Основи операційних систем: ядро, 
процес, потік. 

Тернопіль. 
: Навч. кн.– 
Богдан, 
2007. – 96 
c. 

4 

  Таненбаум 
Э.С. 

Современные операционные 
системы. 4-е изд. 

Спб.:Питер
, 2015. – 
1150 с. 

1 

15 
Web-
програмува
ння 

Пасічник, 
О. В.  

Веб-дизайн [Текст] : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл.  

Львів : 
Магнолія 
2010. – 520 
с  

1
5 

  Томас А.  Web-дизайн  СПб. : 
БХВ-
Петербург, 
2002. – 
1024с., ил.  

2 

  О.В. 
Матвієнко, 

Internet-технології: проектування 
Web-сторінки: Навч. посіб. для студ. 

К. : 
Альтерпрес 2 



І.Л. 
Бородкіна 

вузів  , 2003. – 
132 с.  

  О.В. 
Матвієнко, 
І.Л. 
Бородкіна 

Internet-технології: проектування 
Web-сторінки: Навч. посіб. для студ. 
вузів – 2-е вид., дороб. і доп.  

К. : Центр 
навч. літ., 
2004. – 154  2 

16 
Програмне 
забезпечен
ня КС 

О. М. Ващук
,В. О. 
Нелюбов 

Програмне забезпечення комп’ютера: 
навчальний посібник 

Ужгород : 
[ЗакДУ], 
2008. – 132 
с. 

1 

  М. Є. 
Рогоза, В. І. 
Клименко 

XP: Windows, Word, Excel для 
самостійного вивчення: навчальний 
посібник для студ. вузів 

К. : Центр 
навч. літ., 
2003. – 294 
с. 

2 

  І. А. 
Григоришин
, Л. В. 
Кулібаба 

Microsoft Excel для самостійного 
вивчення: навчальний посібник 

К. : Дакор : 
КНТ, 2007. 
— 200 с. 

1 

  

Г. А. Гайна 

Основи проектування баз даних: 
навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл., що навч. за напрям. 
підгот. «Комп’ютерні науки» 

К. : 
Кондор, 
2008. – 200 
с. 

4 

  Г. В. 
Веселовська, 
В .Є. 
Ходаков, 
В. М. Весело
вський 

Комп’ютерна графіка: навчальний 
посібник для студ. вищ. навч. закл. 

Херсон : 
ОЛДІ-
плюс, 2011. 
– 582 с.  

6 

17 
Диференці
альні 
рівняння 

Самойленко 
А. М  

Диференціальні рівняння: Підруч. 
для студ. математ. спец.вузів  

К. : Либідь, 
2003. – 
600с. 

3
1 

  Самойленко 
А. М  

Диференціальні рівняння в задачах: 
навч. посіб. для вузів  

К. : Либідь, 
2003. – 504 
с 

24 

  Призва Г. 
Й.  

Диференціальні рівняння та їх 
застосування 

К. : Вища 
шк., 1978. – 
104 с.  

2
1 

18 
Методи 
оптимізації 
та 
дослідженн
я операцій 

Бех О. В. Математичне програмування [Текст] 
: навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл. / О. В. Бех, Т. А. Городня, 
А. Ф. Щербак 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2009. 
– 200 с. 

8 

  Бех О. В. Математичне програмування [Текст] 
: навч. посіб. для студ. екон. спец. 
вузів / О.В. Бех, Т.А. Городня, А.Ф. 
Щербак 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2007. 
– 200 с. 

2 

  Ващук Ф. Г. Математичне програмування та 
елементи варіаційного числення 
[Текст] : навчальний посібник / Ф. Г. 
Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. – 
2-ге вид., переробл. і доповн.  

К. : Знання, 
2008. – 366 
с. 3 



  Дякон В. М. Математичне програмування [Текст] 
: навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл. / В. М. Дякон, Л. Є. 
Ковальов ; за заг. ред. В. М. 
Міхайленка 

К. : Вид-во 
Європейсь
кого ун-ту, 
2007. – 497 
с. 

2 

  Іващенко А. Комп’ютеризоване математичне 
програмування [Текст] / А. Іващенко 
// Інформатика та інформаційні 
технології в навчальних закладах : 
науково-методичний журнал . –  

К. , 2014 . – 
№ 3.  

1 

  Кузьмичов 
А.І. 

Математичне програмування в Excel 
[Текст] : Навч. посіб. для студ. екон. 
спец., що вивч. дисципліну 
"Математичне програмування" / А.І. 
Кузьмичов, М.Г. Медведєв 

К. : Вид-во 
Європ. ун-
ту, 2005. – 
312 с. 

2 

  Кучма, М. І. Математичне програмування [Текст] 
: приклади і задачі : навч. посіб. / 
М. І. Кучма. 

Львів : 
Новий 
Світ–2000, 
2007. – 344 
с. 

1
5 

  М. М. 
Глушик 

Математичне програмування [Текст] 
: навч. посіб. / М. М. Глушик, І. М. 
Копич, О. С. Пенцак, В. М. 
Сороківський 

Львів : 
Новий 
Світ–2000, 
2006. – 216 
с. 

1
5 

19 
Методика 
навчання 
математик
и 

 

Бевз Г. П.  Методика викладання математики 
[Текст] : навчальний посібник для 
студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів 
/ Г. П. Бевз. –  
3-тє вид., переробл. і доповн.  

К. : Вища 
шк., 1989. – 
368 с.  8

0 

  Власенко О. 
І.  

Методика викладання математики 
[Текст] : загальні питання: навч. 
посіб. для студ. пед. ін-тів 
/ О. І. Власенко.  

К. : Вища 
шк., 1974. – 
208 с.  3 

  Возняк Г. 
М.  

Методичні рекомендації до вивчення 
математики в 5 класі [Текст] : На 
допомогу вчителю / Г. М. Возняк, 
Н. Й. Возняк, Г. В. Гап’юк.  

Тернопіль : 
Підручник
и і 
посібники, 
1998. – 
64с.  

3 

  Груденов Я. 
И 

Совершенствование методики 
работы учителя математики [Текст] : 
кн. для учителя / Я. И. Груденов.  

М. : 
Просвещен
ие, 1990. – 
224 с. 

1
9 

  За ред.: М. 
В. 
Підручної, 
В. О. 
Тадеєва. 

Вибрані питання елементарної 
математики та методики ії 
викладання [Текст]. Вип. 3   

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2007. – 72 
с.  

5 

  За ред.: М. 
В. 
Підручної, 

Вибрані питання методики навчання 
математики [Текст] / за ред.  
М. В. Підручної, В. О. Тадеєва.  

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2004. – 88 

3 



В. О. 
Тадеєва. 

с. 

  Каплан Б. 
С.  

Методы обучения математике 
[Текст] : некоторые вопросы теории 
и практики / Б. С. Каплан, 
Н. К. Рузин, А. А. Столяр ; под ред. 
А. А. Столяра 

Минск : 
Народная 
асвета, 
1981. – 191 
с.  

9 

  Слєпкань З. 
І.  

Методика навчання математики 
[Текст] : підручник для студ. матем. 
спец. пед. навч. закл. / З. І. Слєпкань.  

К. : Зодіак-
ЕКО, 
2000. – 512 
с.  

9
7 

20 
Освітні 
технології 

 

Пєхота О. 
М. 

Освітні технології  : навчально-
методичний посібник 

К. : А.С.К., 
2001. – 256 
с. 

3 

  Пальчевськи
й С. С. 

Сугестопедагогіка: новітні освітні 
технології  : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. 

К. : 
Кондор, 
2005. – 351 
с. 

3 

  Янкович О. 
І., 
Романишина 
Л. М.,  
Бойко М. М.  

Освітні технології у короткому 
викладі  : навчально-методичний 
посібник для вчит., вихователів та 
студ. пед. закл. освіти 

Тернопіль : 
Астон, 
2012. – 144 
с. 

4 

  Янкович О.  Освітні технології вищої школи 
України: проблеми та перспективи 

Тернопіль : 
Підруч. і 
посіб., 
2010. – 208 
с. 

3 

  Янкович О. Освітні технології в історії вищої 
педагогічної освіти України (1957–
2008) 

Тернопіль : 
Підруч. і 
посіб., 
2008. – 320 
с. 

5 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Професійна підготовка 
1 Математич

на логіка 
Э. Мендельс
он 

Введение в математическую логику.  М.: Наука, 
1976. – 320 
с. 

2 

  М. С. Нікітче
нко, 
С. С. Шкільн
я 

Математична логіка. – ВПЦ 
Київський університет 

К., 2003. – 
120 с. 5 

  М. С. Нікітче
нко, 
С. С. Шкільн
я 

Математична логіка. Додаткові 
розділи. – ВПЦ Київський університет 

К., 2004. – 
77 с. 5 

  С. С. Шкіль
няк 

Математична логіка: приклади і 
задачі. – ВПЦ Київський університет 

К., 2002. – 
56 с. 5 

2 Адміністру
вання 

Рамський 
Ю. С. 

Адміністрування комп’ютерних 
мереж і систем: навчальний посібник 

Тернопіль : 
ТНПУ, 

4
7 



комп’ютер
них мереж 

 

для студ. вищ. навч. закл. 2010. – 180 
с. 

  Буров Є. В. Комп’ютерні мережі [Текст] : 
підручник / Є. В. Буров 

Львів : 
Магнолія 
2010. – 262 
с. – ( Вища 
освіта в 
Україні ). 

0 

  Мельник І. 
В. 

Інформаційні комп’ютерні мережі: 
навчальний посібник для 
дистанційного навч. / І. В. Мельник ; 
за ред.  
Л. С. Глоби 

К. : Ун- т 
"Україна", 
2006. – 250 
с. 

2 

  Глинський 
Я.М. 

Linux-практикум з інформатики : 
навч. посібник 

Львів : 
Деол, 2004. 
– 248 с. 

4 

  Олексюк В.
П. 

Організація комп`ютерної локальної 
мережі 

Тернопіль : 
Підруч. і 
посіб., 
2006. – 80 
с. 

2 

3 Елементар
на 
математика 

Болтянский 
В.Г., 
Сидоров 
Ю.В.,  
Шабунин 
М.И. 

Лекции и задачи по элементарной 
математике. 

М.: Наука, 
1972. – 130 
с. 

5 

  Вдовенко 
В.В., 
Сальник 
І.В., 
Шевченко 
Н.Г. 

Задачі заочної фізико-математичної 
школи: Навч.-метод. посіб. 

Кіровоград
: 
РВВКДПУ 
ім. В. 
Винниченк
а, 2008. – 
112 с. 

1 

  Капіносов 
А.М.  

Математика: Посібник для 
підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання. / А.М. 
Капіносов, Г.І. Білоусова, Г.В. 
Гап’юк та ін. 

Тернопіль: 
Підручник
и і 
посібники, 
2012. – 416 
с. 

4 

  Литвиненко 
В.Н., 
Мордкович 
А.Г.  

Практикум по элементарной 
математике: Алгебра. 
Тригонометрия. 

М.: 
Просвещен
ие, 1991. – 
232 с. 

1
2 

  Гайштут 
О.Г., 
Литвиненко 
Г.М. 

Розв’язування алгебраїчних задач. К.: 
Радянська 
школа, 
1991. – 224 
с. 

5 

4 Основи 
теорії 

Кристофиде
с, Н. 

Теория графов. Алгоритмический 
подход / Н. Кристофидес 

М. : Мир, 
1978. – 432 7 



графів с. 
  Кормен Т.Х. Алгоритмы: построение и анализ /  

Т.Х. Кормен, Ч.И Лейзерсон,  
Р.Л Ривест, К. Штайн 

М.; СПб.; 
К. : 
Вильямс, 
2005. – 
1296 с. 

6 

5 Комп’ютер
не 
моделюван
ня 

В.В. 
Богобоящий, 
К.Р. 
Курбанов, 
П.Б. Палій, 
В.М. 
Шмандій. 

Принципи моделювання та 
прогнозування в екології: Підруч. для 
студ. вузів 

К. : ЦУЛ, 
2004. – 216 
с. 

5 

  ЛаврикВ. І. Методи математичного моделювання 
в екології [Текст] : навч. посіб. для 
студ. екол. і біол. спец. вищ. навч. 
закл. / В. І. Лаврик. 

К. : КМ 
Академія, 
2002. – 203 
с. 

5 

  Ляшенко 
І. М. 

Основи математичного моделювання 
економічних, екологічних та 
соціальних процесів [Текст] : навч. 
посіб. з напр. "Прикл. математика" 
для студ. вузів / І. М. Ляшенко, М. В. 
Коробова, А. М. Столяр. 

Тернопіль : 
Навчальна 
книга–
Богдан, 
2006. – 
304 с. 

1 

  Катренко 
А. В. 

Системний аналіз об’єктів та 
процесів комп’ютеризації [Текст] : 
навчальний посібник для студ. вузів. 
/ А. В. Катренко.  

Льві
в : Новий 
Світ–2000, 
2003. – 424 
с. 

5 

  Краснощеко
в П.С., 
Петров А.А. 

Принципы построения моделей. М.: Фазис: 
ВЦ РАН, 
2000. – 412 
с. 

1 

  Кундышева 
Е.С. 

Математическое моделирование в 
экономике: учеб. пособие для студ. 
вузов 

М. : 
Дашков и 
К, 2006. – 
352 с. 

1 

  Томашевськ
ий В. М. 

Моделювання систем [Текст] : 
підручник для студ. вузів, які навч. за 
напрямами "Комп’ютерні науки", 
"Комп’ютерезовані системи, 
автоматика і управління", 
"Прикладна математика" / 
В. М. Томашевський ; за ред. 
М. З. Згуровського. 

К. : Вид. 
група ВНV, 
2005. – 352 
с. 5 

6 Основи 
мікроелект
роніки 

В. І. Мілих, 
О. О. Шавьо
лкін  

Електротехніка, електроніка та 
мікропроцесорна техніка: підручник 
для студ. вузів  

К. : 
Каравела, 
2012. – 
687 с. 

2 

  В. Т. Дмитрі
в, 
В. М. Шима
нський  

Т. Електроніка і мікросхемотехніка: 
Навч. посіб. для підгот. фахівців із 
спец. "Енергетика с/г вир-ва" в 
аграрних вищ. навч. закл. ІІІ-ІV 

Львів : 
Афіша, 
2004. – 
176 с.  

2
0 



рівнів акредит. 
 

  Сисоєв В. 
М. 

Основи радіоелектроніки [Текст] : 
Підр. для студ. вищих пед. навч. закл. 

К. : Вища 
шк., 2004. – 
279 с. : іл. 

2
0 

7 Аналіз 
алгоритмів 

Т.Х.  Корме
н, 
Ч.И.  Лейзер
сон, 
Р.Л.  Ривест, 
К.  Штайн 

Алгоритмы: построение и анализ . — 
2-е изд. 

М .; СПб.; 
К. : 
Вильямс, 
2005.—
1296  с.. 

2 

 

 

Н Кристофи
дес. 

Теория графов. Алгоритмический 
подход. — пер. с англ.: Э. В. 
Вершкова, И. В. Коновальцева ; под 
ред. Г. П. Гаврилова. 

М . : Мир, 
1978. – 
432  с.  1 

 

 

Н. 
Б Шаховська 

Алгоритми і структури даних 
:посібник / Н. Б.  Шаховська, Р. О . 
Голощук ; за заг. ред. В. 
В.  Пасічника . 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2010. 
– 216  с. 

0 

  Зубенко В. В
. 

Програмування: навчальний посібник 
(гриф МОН України) / В. В. Зубенко, 
Л. Л. Омельчук.  

К. : ВПЦ 
«Київський 
університе
т», 2011. — 
623 c. 

1 

  Нікітченко 
М. С. 

Теоретичні основи програмування: 
навчальний посібник / М.С 
Нікітченко  

Ніжин: 
Видавницт
во НДУ 
імені 
Миколи 
Гоголя, 
2010. — 
121с. 

5 

  Лавров С. С. 
/ 
С. С. Лавров
.  

Програмирование. Математические 
основи, средства, теория 

СПб. : 
БХВ-
Петербург,
2001. — 
251с. 

3 

  Непейвода Н
. Н. 

Основания програмирования: учеб. 
пособие / Н. Н. Непейвода, 
И. Н. Скопин 

Ижевск, 
2003. 5 

8 Мультимед
ійні 
технології 

О. В. 
Пасічник  

Веб-дизайн : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл.  

Львів : 
Магнолія 
2006, 2010. 
– 520 с 

5 

 

 

О.В. 
Матвієнко, 
І.Л. 
Бородкіна 

Internet-технології: проектування 
Web-сторінки: Навч. посіб. для студ. 
вузів  

К. : 
Альтерпрес
, 2003. – 
132 с.  

1 

 

 

А.В. Осин Мультимедиа в образовании: 
контекст информатизации  

М. : "Изд. 
сервис", 
2004. – 320 
с. 

1 



 

 

О.В. 
Матвієнко, 
І.Л. 
Бородкіна 

Internet-технології: проектування 
Web-сторінки: Навч. посіб. для студ. 
вузів – 2-е вид., дороб. і доп.  

К. : Центр 
навч. літ., 
2004. – 154 
c. 

2 

 

 

І.Рожнятовс
ька, В. Зоц  

Сучасні шкільні технології. Ч. 2  К. : Ред. 
2004. – 128 
с.  

1 

 

 

О. І. 
Пометун, Л. 
В. 
Пироженко  

Сучасний урок. Інтерактивні 
технології навчання: науково-
методичний посібник  

К. : А.С.К., 
2003. – 192 
с 1 

 

 

Е. С. Полат, 
М. Ю. 
Бухаркина, 
М.В.Моисее
ва, А. Е. 
Петров 

Новые педагогические и 
информационные технологии в 
системе образования: учебное 
пособие для студ. высш. учеб. 
заведений – 4-е изд. 

М. : 
Академия, 
2009. – 
272 с. 1 

 

 

Н. Р. Балик, 
Г. П. 
Шмигер, 
П.М.Малан
юк 

Використання технології Веб 2.0 у 
навчальному процесі. 

Тернопіль: 
ТНПУ, 
2009. – 78 
с.  

55 

 

 

В. А. 
Баженов, П. 
П. Лізунов, 
А.С.Резніков 

Інформатика. Комп’ютерна техніка. 
Комп’ютерні технології: підручник 
для студ. вищ. навч. закл.  

К. : 
Каравела, 
2008. – 640 
с.  

7 

9 Комп’ютер
на графіка 

Г. В. 
Веселовська, 
В .Є. 
Ходаков, 
В. М. Весело
вський 

Комп’ютерна графіка: навчальний 
посібник для студ. вищ. навч. закл. 

Херсон : 
ОЛДІ-
плюс, 2011. 
– 582 с. 

6 

 

 

М. Н. 
Петров, 
В. П. 
Молочков. 

Компьютерная графика: учебное 
пособие для студ. вузов по спец. 
«Информатика и вычислительная 
техника». –2-е изд. 

СПб. : 
Питер, 
2006. – 
811 с. 

2 

 

 

С.М. 
Горобець 

Основи комп’ютерної графіки: Навч. 
посіб. для студ. вищих навч. закл. 

К. : Центр 
навч. літ., 
2006. – 232 
с. 

2 

 

 

Г. В. 
Веселовська, 
В. Є. 
Ходаков, 
В. М. Весело
вський 

Основи комп’ютерної графіки: 
навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл. 

К. : Центр 
навч. літ., 
2004. – 392 
с. 

0 

 

 

В. Є. 
Михайленко
, В. В. Ванін, 
С. М. Коваль
ов 

Інженерна та комп’ютерна графіка: 
підручник для студ. вищ. закл. 
освіти. – 6-е вид. . 

К. : 
Каравела, 
2012. – 368 
с. 

1 

Спецкурс Гаврилов В. Сборник задач по учебной ХНЭУ, 



10 (Скриптові 
мови 
програмува
ння) 

П. дисциплине "Основы 
программирования и 
алгоритмические языки" для студ. 
спец. 7.080401, 7.080407 всех форм 
обуч. / В. П. Гаврилов, В. В. 30 
Браткевич; Харьковский 
национальный экономический 
университет. 

2006. – 99 
с. 

2 

  Дунаев В. Сценарии для Web-сайта. PHP и 
JavaScript / В. Дунаев. 

СПб. : 
БХВ-
Петербург, 
2009. – 576 
с. 

3 

  Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны 
JavaScript / Д. Крокфорд. 

СПб. : 
Питер, 
2010. – 
176 с. 

5 

11 
Теорія 
інформації 
і кодування 

А. А. Фомин  Основы сжатия информации 
Государственный технический 
университет 

Санкт-
Петергург 
1998 

3 

 

 

N. Abramson Information Theory and Coding McGraw-
Hill, New 
York, 1963. 

3 

  R. G. Gallage
r 

Variations on the theme by Huffman.  IEEE Trans. 
Inf. Theory 
IT-24, 6 
(Nov. 
1978), p. 
668-674. 

3 

  D. A. Huffma
n 

A method for the construction of 
minimum-redundancy codes 

Proc. Inst. 
Electr. 
Radio Eng. 
40, 9 (Sept. 
1952), p. 
1098-1101. 

5 

  Knuth D. E. 
 

Dynamic Huffman coding J. 
Algorithms 
6, 2 (Feb. 
1985), p. 
163-180. 

3 

  A. Moffat Implementing the PPM data 
compression scheme 

IEEE 
Transaction
s on 
Communica
tions, 
38(11), 
(1990), p. 
1917-1921 

2 

  M. Nelson Data Compression with the Burrows-
Wheeler Transform 

Dr. Dobb’s 
Journal, 
(Sep. 1996). 

2 

  J. Ziv, Compression of individual sequences // IEEE 1 



A. Lempel via variable-rate coding Trans. Inf. 
Theory IT-
24, 5 (Sept. 
1978), p. 
530-536. 

12 
Технології 
документо
обігу 

Палеха Ю. 
І.  

Загальне документознавство [Текст] : 
навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закл.  

К. : Ліра-К, 
2012. – 430 
с.  

3 

 

 

Швецова-
Водка, Г. М.  

Типологія документу [Текст] : Навч. 
посібник для студентів ін-т культури  

К. : Кн. 
палата 
України, 
1998. – 80с 

5 

 

 

Золотарьова 
І. О., Бутова 
Р. К. 

Автоматизація документообігу. 
Навчальний посібник  

Харків: 
Вид. 
ХНЕУ, 
2008. – 156 
с 

2 

 

 

Асеев Г.Г.  Электронный документооборот: 
ученик 

 
 

К.: Кондор, 
2007. – 500 
с. 3 

13 
Вид

авничі 
системи 

Василишин 
Д. В. 

Технологія набору та верстки : 
навчальний посібник / Д. В. 
Василишин, О. М. Василишин : за 
ред. О. В. Мельникова. 

Вид. 2-ге. – 
Львів : 
УАД, 2011. 
– 272 с. 

8 

  Климович А. 
 

AdobeInDesign CS2 с нуля!: Книга + 
видеокурс / пер. с англ. А. Климович; 
под ред. В. Комягина. 

М.: 
Лучшие 
книги, 
2007. – 432 
с. 

5 

 

 

Бем Гольгер Видавець майбутнього: маркетинг і 
менеджмент у видавництві / пер. з 
нім. 

К.: Основи, 
1994. – 
176 с. 

7 

14 
Програмув
ання для 
мобільних 
платформ 

Эккель Б.  ФилософияJava. 
Библиотекапрограммиста. 4-е изд. 

СПб.: 
Питер, 
2009.- 640 
с. 

0 

 

 

А.Л. 
Голощапов 

GoogleAndroid. Программирование 
для мобильныхустройств. – Пер. с 
англ. 

СПб.: БХВ-
Петербург. 
2011— 448 
с. 

3 

 

 

Майер Р.  
 

Android 2. Программирование 
приложений для 
планшетныхкомпьютеров и 
смартфонов. – Пер. с англ. 

М.: Эксмо, 
2011. – 672 
с. 3 

 

 

Харди Б., 
Филлипс Б.  

ПрограммированиеподAndroid. Для 
профессионалов. 

СПб. : 
Питер, 
2014.- 
592 с. 

5 

 

 

Голощапов 
А. Л. 

GoogleAndroid: программирование 
для мобильныхустройств 

СПб. : 
БХВ-
Петербур, 

1 



5. Підготовка студентів за освітнім рівнем «магістр» 

5.1. Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра 

Кафедра інформатики та методики її навчання забезпечує викладання 

таких дисциплін для студентів спеціальності 014.09 Середня освіта 

(Інформатика) освітнього ступеня «магістр»: 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА) 

• Алгоритми і теорія складності 

• Методика наукових досліджень 

• Методика навчання інформатики 

• Сучасні операційні системи 

• Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА) 

• Технології розробки програмного забезпечення (Програмна 

інженерія) 

• Спецкурс «Технології електронного навчання» (Спецкурс 

«Адміністрування навчальних систем») 

• Спецкурс «Основи робототехніки» (Спецкурс «Інтернет речей») 

• Спецкурс «Сучасні Web-технології» (Спецкурс «Web-розробка з 

використанням фреймворків») 

• Спецкурс «Основи хмарних технологій» (Спецкурс «Керування 

віртуальними інфраструктурами») 

• Спецкурс «Сучасні технології програмування» (Спецкурс 

«Інтегрований курс програмування») 

• Основи кібербезпеки (Інформаційна безпека комп'ютерних 

систем) 

5.2. Анотація навчальних курсів 

Дисципліна: Методика наукових досліджень 

2010. - 
448с. 



Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: Ознайомлення магістрантів з методологією, організацією та 

теоретичними засадами науково-дослідної діяльності та надання методичних 

рекомендацій щодо виконання конкретних видів навчально-дослідних та 

наукових робіт. 

Завдання: формування у студентів-магістрів теоретичних засад 

методології та організації науково-дослідної діяльності в галузі інформатики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основи методології наукової діяльності в галузі інформатики;   

основи технології наукової діяльності в галузі інформатики;  основи 

організації різних видів наукової діяльності в галузі інформатики;  структуру, 

зміст і форми науково-дослідної роботи студентів;  вимоги й основні правила 

написання дипломної, магістерської роботи; 

вміти: проектувати й моделювати науково-дослідну роботу; писати 

наукові статті, доповіді, повідомлення; організовувати експеримент за темою 

дослідження та інтерпретувати його результати; оформляти результати 

науково-дослідної роботи. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Методика навчання інформатики 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: підготовка магістрів до реалізації основних освітніх програм і 

навчальних планів з інформатики на рівні, що відповідає сучасним 

державним освітнім стандартам вищої школи; формування навичок розробки 

й застосування сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі, 

здійснення усвідомленого вибору оптимальної стратегії навчання 

інформатики у педагогічному університеті. 

Завдання: формування у магістрів знань та вмінь з теорії та практики 

методики навчання інформатики у вищій школі. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основи науково-методичної й навчально-методичної роботи з 

навчання інформатики у вищій школі; сучасні підходи до проектування, 

моделювання й конструювання педагогічної діяльності з навчання 

інформатики у вищій школі; складові частини інформаційно-технологічної 

підготовки до педагогічної діяльності з методики навчання інформатики у 

вищому навчальному закладі; 

вміти: проектувати й моделювати педагогічну діяльність з методики 

навчання інформатики у вищій школі; використовувати доцільні форми і 

методи аналізу й оцінювання освітніх досягнень студентів; володіти 

методами формування навичок самостійної роботи, розвитку професійного 

мислення й творчих здібностей студентів; використовувати інформаційно-

технологічну підготовку до практичної педагогічної діяльності з навчання 

інформатики у вищому навчальному закладі. 

Тривалість: 5 кредити ECТS / 150 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

Дисципліна: Алгоритми і теорія складності 

Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок аналізу 

алгоритмів, побудова та вибір типових методів та алгоритмів для 

розв"язування задач вибраних класів. 

Завдання: ознайомлення магістрів із основними алгоритмічними 

стратегіями, формування навичок та вмінь по вибору методів та алгоритмів 

для розв‘язування типових задач, аналізу ефективності та складності 

алгоритмів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: нотацію О-велике; означення класів складності P і NP; приклади 

стандартних NP-повних задач; методи зведення до неї однієї з класичних NP-

повних задач; основні алгоритмічні стратегії; фундаментальні обчислювальні 



алгоритми; 

вміти: використовувати нотацію О-велике для опису обсягу 

обчислень, виконуваних алгоритмами; використовувати нотацію О-велике 

для отримання асимптотичних оцінок складності знизу і зверху; визначати 

складність за часом і пам'яттю; визначати класи задач P і NР; доводити NP-

повноту задачі шляхом зведення до неї однієї з класичних NP-повних задач; 

виводити рекурентні співвідношення, що описують тимчасову складність 

рекурсивно означених алгоритмів; розв’язувати прості рекурентні 

співвідношення; використовувати основні алгоритмічні стратегії для 

розробки ефективних алгоритмів;  використовувати перебір з поверненням 

для розв’язування задач; описувати різні евристичні методи розв’язування 

задач; використовувати фундаментальні обчислювальні алгоритми. 

Тривалість: 4 кредити ECТS / 120 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Спецкурс «Інтернет речей» 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування знань, умінь і навичок магістрантів у галузі 

SMART-технологій, інтернету речей, обробки великих даних, використання 

програмно-технічних комплексів для створення, програмування та 

використання розумних пристроїв на базі мікрокотролерів та програмованих 

роботів. 

Завдання: навчити студентів основам проектування та програмування 

SMART систем на базі різних платформ, навчити генерувати ідеї 

використання розумних пристроїв для вирішення практичних завдань, їх 

програмування та доведення ідеї до діючої моделі, використання елементів 

інтернету речей в практико зорієнтованих проектах. 

У курсі розглядаються питання пов'язані із основами всеохоплюючого 

інтернету, принципами та підходами до створення та програмування 

розумних пристроїв на базі роботизованих систем з використанням 



мікроконтролерів Mbot, Arduino, Raspberry Pi, моделювання систем інтернету 

речей на базі Cisco (Packet Tracer). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: поняття про всеохоплюючий інтернет; особливості 

використання та побудови smart-технологій; основи створення та 

програмування розумних пристроїв на прикладі smart дому, smart теплиці, 

smart міста тощо; програмне забезпечення для програмування інтернету 

речей на базі різних технологій; прикладні завдання, які виконуються з 

допомогою систем опрацювання великих даних; 

вміти: генерувати ідеї щодо створення інтернету речей; проектувати 

smart системи та доводити їх до діючої моделі; створювати проекти на базі 

платформи Arduino, Raspberry Pi та інших;. добирати засоби та створювати 

нескладні проекти з обробки великих даних (big data). 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Основи робототехніки  

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування знань, умінь і навичок магістрантів у галузі 

мехатроніки, робототехніки, інтернету речей, використання програмно-

технічних комплексів для створення, програмування та використання робото 

технічних систем на базі мікрокотролерів та програмованих роботів. 

Завдання: навчити студентів основам проектування та програмування 

робото технічних систем на базі різних платформ, навчити генерувати ідеї 

використання роботів для вирішення практичних завдань, їх програмування 

та доведення ідеї до діючої моделі, використання елементів інтернету речей в 

практико зорієнтованих. 

У курсі розглядаються питання пов'язані із основами робототехніки та 

історією її становлення, принципами та підходами до створення та 

програмування роботів на базі EV3, створення проектів, в тому числі і 



інтернету речей, на базі мікроконтролерів Mbot, Arduino, Raspberry Pi. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: види робототехнічних систем; особливості побудови роботів 

різних типів; основи мехатроніки: руху та переміщення систем та їх 

елементів; програмне забезпечення для програмування роботів на базі різних 

технологій; основні поняття Інтернету речей; прикладні завдання, які 

виконуються з допомогою роботизованих систем; 

вміти: генерувати ідеї щодо створення робото технічних систем; 

проектувати робото технічні системи та доводити їх до діючої моделі; 

створювати проекти на базі платформи Lego Ev3; створювати проекти на базі 

платформи Mbot; створювати проекти на базі платформи Arduino, Raspberry 

Pi; добирати засоби та створювати нескладні проекти з використанням 

технології інтернету речей. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Основи хмарних тернологій 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування компетентностей, необхідних для самостійного 

розгортання хмарних платформ на основі комерційних та відкритих 

програмних засобів. Підготовка до застосування хмарних технологій у 

майбутній професійній діяльності передбачає вивчення: загальнодоступних 

хмарних платформ визнаних вендорів у галузі розробки програмного 

забезпечення (Google Inc., Microsoft), та відкритих програмних засобів як 

основи корпоративних хмар. Курс містить огляд концепцій та історії хмарних 

обчислень. У курсі розглядається архітектура, функціональність сучасної 

хмарної платформи Microsoft Windows Azure. Для ілюстрації 

функціональності і практичного закріплення навичок використовуються 

реальні приклади та сценарії, присвячені різним аспектам проектування і 

створення проектів на Windows Azure. 



Завдання: здобуття студентами базових умінь управління 

загальнодоступними та корпоративними хмарними платформами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні принципи функціонування інформаційних технології за 

парадигмою «хмарних обчислень»; моделі розгортання хмарних платформ; 

поняття ІТ-інфраструктури та можливості застосування хмарних технологій у 

процесі її розгортання; функціональні можливості загальнодоступних 

платформ Google Apps та Micorosoft Office 365; принципи адміністрування 

облікових записів користувачів цим систем; інфраструктуру приватних 

хмарних платформ; логіку розгортання приватних хмарних платформ (на 

прикладі Cloudstack або Eucalyptus); авторизація та безпека в Windows Azure 

Active Directory; принципи зберігання та обробки даних з Windows Azure 

Storage і Windows Azure SQL; засади забезпечення доступу до ресурсів 

підприємства з використанням Service Bus в Cloud Services; особливості 

застосування хмарних технологій у навчальному процесі; 

вміти: проектувати інфраструктуру загальнодоступної хмари; 

працювати з обліковими записами користувачів хмарних платформ Google 

Apps та Office 365; конфігурувати програмні засоби загальнодоступних хмар; 

здійснювати аналіз та моніторинг функціонування хмарних програмних 

засобів. 

Тривалість: 5 кредитів ECТS / 150 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Адміністрування навчальних систем 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння магістрами основних понять та технологій 

електронного навчання. 

Завдання: застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні 

засоби для електронного, змішаного, дистанційного навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



знати: основні поняття технології електронного навчання; основні 

принципи управління процесом розробки електронного курсу; методи 

проведення оцінки та самооцінки дистанційних курсів; 

вміти: планувати діяльність учня, студента в електронному курсі із 

засвоєння структурованого інформаційного матеріалу для виконання 

конкретних завдань на основі компетентнісного підходу: визначати 

показники компетентності, потім діяльність та перелік завдань; 

супроводжувати дистанційні курси. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Програмна інженерія 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр. 

Мета: забезпечити засвоєння магістрами основних понять та методів 

системного управління розробкою програмного забезпечення. 

Завдання: застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні 

засоби для розв’язання поставлених задач. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття інженерії програмного забезпечення; основні 

принципи управління процесом розробки програмного забезпечення; основні 

принципи архітектурного та об’єктно-орієнтованого проектування 

програмного забезпечення; 

вміти: застосовувати набуті знання з інженерії програмного 

забезпечення при розв’язанні практичних задач. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 

Дисципліна: Основи кібербезпеки 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр. 

Мета: здобуття ґрунтовних теоретичних і практичних знань з питань 

захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу, основних 



методів захисту ПЗ, організації захисту в інформаційно-комунікаційних 

системах, криптографії та криптоаналізу, формування у студентів вміння 

застосовувати ці знання в практичній професійній діяльності, для роботи у 

банківських, фінансових структурах та інших галузях. 

Завдання: формування компетенцій побудови та використання систем 

захисту інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні методи захисту ПЗ: від вірусів, від не задекларованих 

можливостей ПЗ; основні методи захисту комп’ютерних систем від 

несанкціонованого доступу: в базах даних, в операційних системах; апаратні 

засоби захисту; особливості організації захисту в інформаційно-

комунікаційних системах: запобігання вторгненням та доступу на рівні 

підсистеми користувачів, підсистеми управління та каналах зв’язку. 

антивірусні засоби; міжмережні екрани та монітори безпеки (системи 

виявлення атак). основи побудови криптографічних систем захисту 

інформації; основні методи шифрування та дешифрування у класичних 

криптосистемах; основні стандарти шифрування даних; криптосистеми з 

таємним ключем; криптосистеми з відкритими ключами; 

вміти: здійснювати захист ПЗ від вірусів; здійснювати захист в 

інформаційно-комунікаційних системах; здійснювати шифрування та 

дешифрування у класичних криптосистемах; застосовувати сучасні мови 

програмування для реалізації криптографічних систем захисту інформації; 

використовувати математичні методи для побудови криптосистем; 

здійснювати криптоаналіз афінних шифрів; використовувати частотний 

аналіз для криптоаналізу; здійснювати шифрування та дешифрування у 

криптосистемах з відкритими ключами; здійснювати комплексну систему 

захисту інформації. 

Тривалість: 3 кредити ECТS / 90 годин. 

Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – залік. 



Дисципліна: Сучасні Web-технології 

Статус: вибіркова. Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: ознайомлення з основними засобами сучасних Web-технологій, 

які 

необхідно знати й вміти використовувати для створення web-сторінок 

та web- 

сайтів; з програмним забезпеченням та інструментарієм створення web-

cторінок 

Завдання: розробляти web-сторінки з використанням сучасних 

фреймворків; фреймворк CSS – Bootstram; препроцесори СSS: LESS, SASS; 

фреймворк Javascript – Jquery; технологія Ajax; принципи MVC; фреймворки 

php: YII, ZendFramework, CakePHP. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: принципи верстки засобами мови HTML5 для підготовки 

гіпертекстових документів та засоби їх стильного оформлення з допомогою 

каскадних таблиць стилів (CSS3, Bootstram); принципи використання 

скриптових технологій на стороні клієнта; поняття селекторів та фільтрів; 

основні методи Jquery; принципи та засоби використання фрейворків PHP; 

основні принципи MVC; знати про CMS, як засіб ствоерння сайту; 

вміти: розробляти Web-сторінки засобами HTML5 та СSS (Bootstram), 

використовувати спеціальні засоби HTML5: валідація форм, створення 

графічних зображень; використовувати препрецесори CSS (LESS, Sass); 

створювати скрипти з використанням селекторів, фільтрів, стандартних 

методів Jquery; створювати власні методи та функції; використовувати 

стандартні плагіни Jquery – JqueryUI; використовувати технологію Ajax; 

вміти створити web-додаток, що задовольняє принципам MVC за допомогою 

одного із PHP фреймворків; вміти створювати адаптивні версії веб-додатків 

за допомогою медіазапитів та сервісу WURFL PHP API; використовувати 

вибрану CMS для створення динамічного сайту. 

Тривалість: 6 кредитів ECТS / 180 годин. 



Оцінювання: модульний контроль; підсумковий контроль – екзамен. 

5.3. Навчально-методичне забезпечення 

Забезпечення спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними 

роботами 

 
 

№ 
п/п 

Найменування 
дисципліни за 
навчальним 
планом 

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби) 

Плани 
семінар. 
занять 

Плани 
практичн 
их занять 

Плани (завд.) 
для лаб. робіт 

Завдання 
для 
самост. 
підготовк
и 
студентів 

Методичні 
рекоменда
ції з 
використа
нням 
контрол. 
робіт для 
студ./заоч. 

Комп
лексн
і 
контр
ольні 
робот
и 

 

 2 3 4 5 6 7   

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Загальна підготовка   

1 Філософія науки  + + Немає потреби + 
ІТ +   

2 
Методика 
наукових 

 

+ + Немає потреби + 
ІТ +  

 

Професійна підготовка 

1 

Психологія і 
педагогіка вищої 
школи 

+ + Немає потреби + 
ІТ +  + 

2 
Менеджмент у освіті + + Немає потреби + 

ІТ +  + 

3 
Алгоритми і теорія 
складності + + + + 

ІТ +  + 

4 
Методика навчання 
інформатики + + Немає потреби + 

ІТ +  + 

5 
Сучасні операційні 
системи + + + + 

ІТ +  + 

6 
Методика навчання 
математики + + Немає потреби + 

ІТ    



7 

Комп’ютерні 
інформаційні 
технології в освіті і 
науці 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ    

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Професійна підготовка 

1 

Технології розробки 
програмного 
забезпечення/ 
Програмна інженерія 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +   

2 

Спецкурс (Технології 
електронного / 
Спецкурс 
(Адміністрування 
навчальних систем 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +   

3 

Спецкурс (Основи 
робототехніки)/ 
Спецкурс (Інтернет 

 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +   

4 

Спецкурс (Сучасні 
Web-технології)/ 
Спецкурс (Web-
розробка з 
використанням 
фреймворків 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +   

5 

Спецкурс (Основи 
хмарних технологій/ 
Спецкурс (Керування 
віртуальними інфра 
структурами 

+ + + + 
ІТ +   

6 

Спецкурс (Сучасні 
технології 
програмування/ 
Спецкурс 
(Інтегрований курс 
програмування 

+ + + + 
ІТ +   

7 

Основи 
кібербезпеки/Інформ
аційна безпека 
комп'ютерних систем 

+ Немає 
потреби + + 

ІТ +   

Методичне забезпечення державної атестації 



 
 

№ 
п/п 

 
 
Найменування виду державної 
атестації (державний екзамен, 
магістерська робота (проект)) 

Інформація про наявність («+», «-» ) 

Методичні 
розробки 

Тематика 
наукових робіт 

Програми 
державних 
екзаменів 

 Магістерська робота + + Немає потреби 

5.4. Інформаційне забезпечення 
№ 
п/ 
п 

Навчальна 
дисципліна 

Автор 
підручника 
авч. 
посібника 
тощо) 

Найменування ручника (навчального 
посібника тощо) 

Найменува
нн 
давництва, 
рік 
видання 

Кількі
сть 
примі
рникі
в 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Загальна підготовка 

1 
Філософія 
науки 

Бичко І.В., 
Бойченко 
І.В., 
Табачковски
й В.Г. 

Філософія К.: Либідь, 
2001. – 350 
с. (укр.) 10 

 

 

Заїченко 
Г. А., 
Сагатовский 
В. М.,  
Кальник І. І. 

Філософія К.: Вища 
школа, 
1995. – 380 
с. (укр.) 

20 

 
 

Афанасенко 
В.С. 

Філософія. підручник для вищої шк. Х.: Прапор, 
2004. – 375 
с. (укр.) 

2 

 

 

Горлача 
М.І., 
Кременя 
В.Г., 
Рибалка В.К. 

Філософія. Підручник Харків: 
Консул, 
2000. – 412 
с. (укр.) 

22 

 
 

Кремень 
В.Г., Ільїн 
В.В. 

Філософія. Розум. Підручник К.: Книга, 
2006. – 408 
с. (укр.) 

4 

 
 

Кремень 
В.Г. 

Філософія: мислителі, ідеї, концепції. 
Підручник 

К.: Книга, 
2005. – 432 
с. (укр.) 

20 



2 
Методоло
гія та 
організац
ія 
наукових 
дослідже
нь 

Е. В. 
Колісніченк
о 

Основи наукових досліджень: 
конспект лекцій 

Суми : 
Сумський 
державний 
університе
т, 2012. – 
83 с. 

15 

  А.Є 
Конверський 

Основи методології та організації 
наукових досліджень: навч. посіб. 
для студентів, курсантів, аспірантів і 
ад’юнтів 

К.: Центр 
учбової 
літератури, 
2010. — 
352 с. 

15 

  Шейко В.М., 
Кушнаренко 
Н.М. 

Організація та методика науково-
дослідницької діяльності : підручник 

К. : Знання, 
2008. — 
310 с. 

10 

  О. Е. Жосан Педагогічний експеримент : навч.-
метод. посіб. 

Видавницт
во 
КОІППО 
імені 
Василя 
Сухомлинс
ького, 
2008. – 72 
с. 

20 

  Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: 
підручник 

К.: Вища 
шк., 1997. 
— 271 с: іл. 

10 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Професійна підготовка 

1 
Педагогіка 
і 
психологія 
вищої 
школи 

Алексюк 
А.М. 

Педагогіка вищої освіти України. 
Історія. Теорія: Підручник 

К.: 
„Либідь”, 
1998. – 
560 с. 
(укр.) 

2 

  Вітвицька 
С.С. 

Основи педагогіки вищої школи: 
Методичний посібник для студентів 
магістратури 

К.: Центр 
навальної 
літератури, 
2003. –  
316 с. 
(укр.) 

3 

  Вітвицька 
С.С. 

Практикум з педагогіки вищої 
школи: Методичний посібник для 
студентів магістратури за модульно-
рейтинговою системою навчання 

Житомир: 
Вид-во 
ЖДУ ім. І. 
Франка, 
2005. – 
422 с. 
(укр.) 

2 

  Галузинськи
й В.М., 
Євтух М.Б. 

Педагогіка: теорія та історія К.: Вища 
школа, 
1995. – 237 

30 



с. (укр.) 
  Галоус О.М., 

Шапошніков
а Л.М. 

Порівняльна педагогіка: Навчальний 
посібник 

К.: Вища 
школа, 
2006. – 215 
с. (укр.) 

3 

  Фіцула, М. 
М. 

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 
для студ. вузів 

К. : 
Академвид
ав, 2006 

53 

  Фіцула, М. 
М. 

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. 

К. : 
Академвид
ав, 2010 

36 

  Подоляк 
Л.Г., 
Юрченко 
В.Г. 

Психологія вищої школи. Підручник. 
— Вид. 2-ге, випр. і доп.  

К.: 
Каравела, 
2008. 1 

  Подоляк 
Л.Г., 
Юрченко 
В.Г. 

Психологія вищої школи. Підручник. 
— Вид. 3-ге, випр. і доп. 

К.: 
Каравела, 
2011. 10 

  Подоляк 
Л.Г., 
Юрченко 
В.Г. 

Психологія вищої школи. Практикум. К.: 
Каравела, 
2008. 3 

  Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи: 
в запитаннях і відповідях: навч. 
посібник 

К.: Кондор, 
2011 10 

  Мешко О.І. Психологія вищої школи. Навч. 
посібник 

Тернопіль: 
ТНПУ, 
2013 

20 

  Мешко О.І. Психологія вищої школи. Навч. 
посібник 

Тернопіль: 
ТНПУ, 
2013 

20 

3 
Алгоритми 
і теорія 
складності 

Т.Х.  Корме
н, 
Ч.И.  Лейзер
сон, 
Р.Л.  Ривест, 
К.  Штайн 

Алгоритмы: построение и анализ . —  
2-е изд. 

М .; СПб.; 
К. : 
Вильямс, 
2005.—
1296  с.. 

2 

  Н Кристофи
дес. 

Теория графов. Алгоритмический 
подход. — пер. с англ.: Э. В. 
Вершкова, И. В. Коновальцева ; под 
ред.  
Г. П. Гаврилова. 

М . : Мир, 
1978. – 
432  с.  

1 

  Н.Б Шаховс
ька 

Алгоритми і структури даних 
:посібник / Н. Б.  Шаховська, Р. О . 
Голощук ; за заг. ред. В. 
В.  Пасічника . 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2010. 
– 216  с. 

10 

  І. М. Грод Алгоритмізація і програмування: 
завдання та рекомендації для їх 
виконання студ. фіз.-мат. фак. 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2007. – 72 
с.  

8 

  О. І. Щедрін Алгоритмізація та програмування К. : КНЕУ, 5 



а процедур обробки інформації. 
навчальний посібник. 

2001. – 240 
с. 

  І. Ф. Следзін
ський 

Елементи теорії алгоритмів: метод. 
посіб. до вивч. розділу 

Тернопіль : 
ТДПУ, 
2004. – 32 
с. 

57 

  А. Н. Колмо
горов 

Алгоритм, информация, сложность. М.: Знание, 
1991. – 
48 с. 

5 

4 
Методика 
навчання 
інформатик
и у вищій 
школі 

З.І. 
Слєпкань 

Наукові засади педагогічного 
процесу у вищій школі: Навчальний 
посібник.  

К.: Вища 
школа, 
2005. – 239 
с.  

5 

  В.М. Нагаєв Методика викладання у вищій школі: 
Навчальний посібник. 

К.: Центр 
учбової 
літератури, 
2007. – 232 
с. 

3 

  Л.В.Артемов
а 

Педагогіка і методика вищої школи: 
Навчально-методичний посібник для 
викладачів, аспірантів, студентів 
магістратури. 

К.: Кондор, 
2008. – 272 
с. 

5 

  О.В.Малихін 
І.Г.Павленко 
О.О.Лаврент
ьєва, 
Г.І.Матукова 

Методика викладання у вищій школі. 
Навчальний посібник. 

Кривий Ріг 
: КДПУ, 
2010. - 270 
с. 

3 

  М.М. Фіцула Педагогіка вищої школи. Навчальний 
посібник. 2-ге видання, доповнене 

К.: 
Академвид
ав, 2014. — 
456 с.  

10 

6 
Методика 
навчання 
математик
и 

Бевз Г. П.  Методика викладання 
математики [Текст] : 
навчальний посібник для студ. 
фіз.-мат. фак. пед. ін-тів 
/ Г. П. Бевз. –  
3-тє вид., переробл. і доповн.  

К. : Вища 
шк., 1989. – 
368 с.  

80 

  Власенко 
О. І.  

Методика викладання 
математики [Текст] : загальні 
питання: навч. посіб. для студ. 
пед. ін-тів / О. І. Власенко.  

К. : Вища 
шк., 1974. – 
208 с.  

3 

  Возняк Г. 
М.  

Методичні рекомендації до 
вивчення математики в 5 класі 
[Текст] : На допомогу вчителю 
/ Г. М. Возняк, Н. Й. Возняк, 
Г. В. Гап’юк.  

Тернопіль : 
Підручник
и і 
посібники, 
1998. – 
64с.  

3 

  Груденов 
Я. И 

Совершенствование методики 
работы учителя математики 

М. : 
Просвещен

19 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1250/view/336
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1250/view/336


[Текст] : кн. для учителя 
/ Я. И. Груденов.  

ие, 1990. – 
224 с. 

  Каплан Б. 
С.  

Методы обучения математике 
[Текст] : некоторые вопросы 
теории и практики 
/ Б. С. Каплан, Н. К. Рузин, 
А. А. Столяр ; под ред. А. А. 
Столяра 

Минск : 
Народная 
асвета, 
1981. – 191 
с.  

9 

  Слєпкань 
З. І.  

Методика навчання математики 
[Текст] : підручник для студ. 
матем. спец. пед. навч. закл. 
/ З. І. Слєпкань.  

К. : Зодіак-
ЕКО, 
2000. – 512 
с.  

97 

6 
Комп’ютер
ні 
інформацій
ні 
технології 
в освіті і 
науці 

Н. Р. Балик Технології Веб 2.0 в освіті: 
навчальний посібник для студ. вищ. 
пед. навч. закл. 

Тернопіль : 
Навчальна 
книга–
Богдан, 
2011. – 
128 с. 

12 

  В. І. Косинсь
кий 

Сучасні інформаційні технології: 
навчальний посібник 

К. : Знання, 
2012. – 318 
с. 

5 

  Т. М. Басюк Основи інформаційних технологій: 
навчальний посібник 

Львів : 
Новий 
Світ-2000, 
2012. – 390 
с. 

5 

  В. А. Трайне
в 

Информационные 
коммуникационные педагогические 
технологии: обобщения и 
рекомендации : учебное пособие 

М. : 
Дашков и 
К, 2007. – 
280 с. 

5 

  Я. М. Бакуш
евич 

Інформатика та комп’ютерна техніка: 
навчальний посібник. 

Львів : 
Магнолія 
2006, 2009. 
– 312 с. 

8 

7 
Сучасні 
операційні 
системи 

Габрусєв 
В.Ю.  

Основи операційних систем. 
Навчально-методичний посібник. 

Тернопіль: 
ТНПУ, 
2015. – 80 с 

10 

  Танебаум Э.  Современные операционные 
системи.  
2-е изд. 

СПб.: 
Питер. 
2002. – 
1040 с. 

1 

  Шеховцов 
В.А.  

Операційні системи. К.: 
Видавнича 
група BHV, 
2005. – 576 
с. 

5 

8 
Менеджме
нт в освіті 

Л. М. Литви
н 

Менеджмент в освіті: програма навч. 
курсу за вимогами кредитно-
модульної системи 

Тернопіль : 
ТНПУ, 
2006. – 84 

11 



с. 
  Л. М. Литви

н 
Менеджмент в освіті: навчально-
методичний посібник  

Тер
нопіль : 
ТНПУ, 
2011. – 118 
с. 

35 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Професійна підготовка 

1 
Основи 
інформац
ійної 
безпеки 

С. Е. Остапо
в 

Технології захисту інформації: 
навчальний посібник. 

Чернівці : 
РОДОВІД, 
2014. – 428 
с. 

6 

  В. В. Остроу
хов  

Інформаційна безпека. К. : КНТ, 
2010. – 776 
с. 

5 

  С. М. Голова
нь 

Нормативне забезпечення 
інформаційної безпеки.  

К.: ДУІКТ, 
2008. – 533 
с. 

5 

  А. Ю. Щегл
ов 

Защита компьютерной информации 
от несанкционированного доступа. 

СПб. : 
Наука и 
техника, 
2004. – 384 
с. 

5 

2 
Комп’ютер
на 
практика 

Кей С. 
Хорстманн. 

Java SE 8. Вводный курс.  «Вільямс». 
(2014). 

3 

  Барри Берд  Программирование на Java для 
чайников, 3-е издание.  

«Діалектик
а». 
ISBN 978-
5-8459-
1834-5 
(2013) 

4 

  ФрэдЛонг та 
ін.  

Руководство для программиста на 
Java: 75 рекомендаций по написанию 
надежных и защищенных программ. 

«Вільямс». 
ISBN 978-
5-8459-
1897-0 
(2014). 

2 

3 
Курсова 
робота 

Friedman T. . Magic Quadrantfor Data Integration 
Tools / Ted Friedman, Mark A.Beyer 

Gartner 
RAS Core 
Research 
Note. — 
2008. 

5 

  Матов О.Я.  Перспективні інформаційні 
технології та розвиток GRID-систем 
у високопродукивних глобально-
розподілених обчислювальних 
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программного обеспечения 
информационно-расчетного типа // 
Проблемы программирования. – 
1998. – No3. – С. 51 – 58. 
ЛаврищеваЕ.М., Коротун Т.М. 
Построение процесса тестирования 
программных систем 

Проблемы 
программи
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а практика 
у вищій 
школі 

І.О.Бартєнєв
а 
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2 

  Р. Уинер Язык Турбо Си М. : Мир, 
1991. – 
384  с 

3 

  Ж. Арсак Программирование игр и 
головоломок / Ж. Арсак ; пер. с фр. 
А. И. Штерна 

М. : Наука, 
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робототехн

Василенко Н
.В. 

Основы робототехники / 
Н.В. Василенко, К.Д. Никитин, 
В.П. Пономарёв, и др. – Красноярск  

Изд-во 
Краснояр. 
ун-та, 1986 

2 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8


іки)  г. – 208 с. 
  ИнститутНо

выхТехноло
гий 

Технология и информатика: проекты 
и задания. ПервоРобот. Книга для 
учителя. 

М. : 
Институт 
Новых 
Технологи
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Web-сторінки: Навч. посіб. для студ. 
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технології) 

Хорстманн. ISBN 978-
5-8459-
1900-
7(2014). 
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(2013) 
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  ФрэдЛонг та 
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